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PRZEDMOWA 
 

 Przestrzeń geograficzna jest czynnikiem nierozerwalnie związanym 

z badaniami politologicznymi. Badanie związków między geografią a 

polityką jest przedmiotem wielu dyscyplin naukowych. Jedną ze spe-

cjalności badawczych podejmujących tę problematykę jest geopolity-

ka. Właśnie przez pryzmat tej dziedziny wiedzy autorzy niniejszej 

monografii starali się przedstawić wyniki swoich badań z zakresu 

przestrzennego ujmowania problematyki politycznej i historycznej.  

 Sama geopolityka może być rozumiana różnie. Zespół autorski ni-

niejszej monografii potraktował ją jako użyteczny „zestaw narzędzi 

badawczych”, osobny paradygmat w ramach nauk politycznych. Za 

ich pomocą starano się zgłębić tematykę wpływu czynników geogra-

ficznych na uprawianie polityki, jak i jej postrzeganie.  

 Autorzy poruszyli szereg wątków istotnych dla zrozumienia proce-

sów realizowanie władzy w przestrzeni i nad przestrzenią. Monografię 

podzielono na trzy części. Pierwsza obejmuje problematykę teore-

tyczną badania związków między przestrzenią i polityką. Leszek Sy-

kulski podjął się przedstawienia rożnych form rozumienia pojęcia 

geopolityka. Adam Danek przedstawił jeden z archetypów geografii 

sakralnej, która uważana jest przez wielu za nieodłączną część geopo-

lityki. Mariusz Falkowski i Marek Pytel skoncentrowali się na przed-

stawieniu jednego z kluczowych zagadnień badawczych geopolityki, 

jakim jest rola i znaczenie transportu w polityce. W swoim rozdziale 

ten problem badawczy przedstawili na przykładzie układu komunika-

cyjnego Polski. 

 Część druga wskazuje na uwzględnianie czynników geograficz-

nych w doktrynach politycznych. Ronald Lasecki przedstawia geopo-

lityczne ujęcie boliwijskiej doktryny unzagizmu. Bartosz Bekier zgłę-



 

 8 

bia koncepcję unii polsko-słowackiej. Mieczysław Józef Kopeć przed-

stawia z kolei doktrynę Zbigniewa Brzezińskiego.  

  W części ostatniej autorzy starali się zbadać obecność wątków 

przestrzennych w problematyce stosunków międzynarodowych. Ka-

mil Wysokiński zbadał rolę czynników przestrzennych w trakcie re-

wolucji w krajach arabskich (tzw. Arabska Wiosna). Przemysław 

Adamczewski prezentuje determinanty geograficzne wpływające na 

sytuację międzynarodową Abchazji. W ostatnim rozdziale Mateusz 

Hudzikowski skoncentrował się na przestrzennych ujęciach stosun-

ków międzynarodowych w badaniach podejmowanych przez skandy-

nawskie i nadbałtyckie think tanki.  

 Mamy nadzieję, że prezentowany czytelnikom tom przyczyni się 

do wzbogacenia rodzimych badań geopolitycznych i stanie się inspi-

racją do dalszych pogłębionych studiów w zakresie związków prze-

strzeni i polityki.  

 

Leszek Sykulski 

Częstochowa, kwiecień 2013 r.



 

ROZDZIAŁ 1 

 

Leszek Sykulski 

 

GEOPOLITYKA – ZAKRES ZNACZENIOWY  
POJĘCIA 

  

 1. Wstęp 

 Geopolityka jest pojęciem obszernym, niejednokrotnie używanym 

w bardzo różnych kontekstach znaczeniowych. Wynika to z faktu 

ewolucji tej dziedziny wiedzy i samego terminu na przestrzeni ostat-

nich ponad stu lat. Twórcą pojęcia „geopolityka” była szwedzki poli-

tyk i politolog Rudolf Kjellén (1864-1922). Po raz pierwszy użył go w 

1899 r. w artykule pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser (Bada-

nia nad granicami politycznymi Szwecji) na łamach szwedzkiego pi-

sma „Ymer”. W jego rozumieniu geopolityka oznaczała jedną z pięciu 

kategorii badania państwa (obok demopolityki, ekopolityki, kratopoli-

tyki i socjopolityki), odnoszącą się do uwarunkowań geograficznych i 

ich wpływu na prowadzenie polityki (m.in. kształt granic, klimat, 

ukształtowanie terenu itp.)1.  

Geopolitykę zaczęto traktować jako samodzielną naukę od począt-

ku XX w., głównie w obrębie środowisk naukowych w Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji. Po drugiej wojnie 

światowej ta dziedzina wiedzy w większości państw straciła rangę 

osobnej nauki, choć trzeba wspomnieć o Francji czy krajach Ameryki 

Łacińskiej (głównie Ameryki Południowej), gdzie nadal uprawiano ją 

jako dyscyplinę naukową. Renesans geopolityki traktowanej jako na-

uka nastąpił po zakończeniu zimnej wojny. Miał na to niewątpliwie 

                                                

1 C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003, s. 31. 
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także wpływ rozwój nowych kierunków i podejść badawczych na cze-

le z tzw. geopolityką krytyczną (o czym poniżej)2.  

 

 2. Cztery główne znaczenia geopolityki 

 Współcześnie geopolitykę najczęściej rozpatruje się poprzez pry-

zmat czterech znaczeń: samodzielnej nauki (tzw. geopolityka akade-

micka lub teoretyczna), paradygmatu badawczego (w tym jako sub-

dyscypliny innych nauk), doktryny oraz metody prowadzenia polityki 

(tzw. geopolityka stosowana). Poniżej zostaną pokrótce scharaktery-

zowane ww. główne nurty znaczeniowe3.  

Aby najlepiej zobrazować charakter semantyczny pojmowania 

geopolityki w nurcie naukowym, poniżej zostaną przedstawione przy-

kładowe definicje, których autorami są uznani w środowisku przed-

stawiciele tej dziedziny wiedzy. 

• „Geopolityka to nauka o państwie jako organizmie geograficz-

nym lub zjawisku w przestrzeni” (Rudolf Kjellén, 1916); 

• „Geopolityka – badanie politycznej formy życia w naturalnej 

przestrzeni życiowej” (Karl Haushofer, 1943); 

• „Geopolityka – nauka pozwalająca na dokonanie oceny ciężaru 

politycznego mocarstw na tle ich specyficznej pozycji w świe-

cie. Umożliwia badanie problemów bezpieczeństwa kraju w 

kategoriach geograficznych”  (Nicolas Spykman 1944); 

• „Geopolityka jest nauką o związku politycznych form życia z 

przestrzenią” (Kurt Vowinckel, 1944); 

                                                

2 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 29-
34. O rozwoju geopolityki jako nauki w Ameryce Łacińskiej zob. M. F. Gawrycki, 
Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007. 
3 Por. J. Macała, Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji, [w:] Z. Lach, J. 
Wendt (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstocho-
wa 2010, s. 9-20.  
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• „Geopolityka – nauka o zastosowaniu zasad geografii do poli-

tyki światowej” (Columbia Encyclopedy, 1956); 

• „Geopolityka – nauka badająca stosunki między polityką mię-

dzynarodową a bazą geograficzną (przestrzenią), na której ta 

polityka jest prowadzona” (Pierre Marie Gallois, 1990); 

• „Geopolityka – nauka o politycznej formie życia w naturalnej 

życiowej przestrzeni rozpatrywanej w powiązaniu z ziemią i 

ruchem historii” (Tomasz Gabiś, 1995); 

• „Geopolityka bada zależność zewnętrznej i wewnętrznej poli-

tyki państw oraz stosunków międzynarodowych od systemu 

powiązań politycznych, wojskowych i ekonomicznych, uwa-

runkowanych geograficznym położeniem państwa i jego re-

gionów oraz innymi czynnikami fizyczno-ekonomiczno-

geograficznymi. Tradycyjnie geopolitykę można rozpatrywać 

jako naukę o wpływie geoprzestrzeni na polityczne cele i inte-

resy państwa” (Władimir Kołosow, 1996) 

• „Geopolityka – dziedzina nauki zajmująca się zmiennymi 

układami sił na niezmiennej przestrzeni. Zajmuje się badaniem 

przestrzennej struktury politycznej na tle fizycznej struktury 

geograficznej” (Leszek Moczulski, 1999); 

• „Geopolityka jest nauką o związkach geograficznych uwarun-

kowań z historią społeczną i polityczną oraz strategią pojmo-

waną historycznie i współcześnie” (Selim Chazbijewicz, 2005) 

• „Geopolityka – interdyscyplinarna dziedzina naukowa zajmu-

jąca się relacjami czasoprzestrzennymi, występującymi między 

państwami i ich zgrupowaniami” (Zbigniew Lach, Julian 

Skrzyp, 2007)4. 

                                                

4 Wykaz definicji opracowano na podstawie: S. Chazbijewicz, Geopolityka, [w:] S. 
Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Podstawowe kategorie polityki, 
Olsztyn 2005, s. 108; Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Warszawa 
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 Powyższe przykłady wskazują, że wielu autorów traktujących geo-

politykę jako naukę umiejscawia ją na styku nauk o polityce, nauk 

geograficznych i nauk historycznych. W tym rozumieniu dziedzina ta 

prowadzi badania relacji między państwami, czy też ośrodkami siły 

(rozumianymi szerzej, nie tylko jako państwa, ale także jako np. zgru-

powania państw w różnego rodzaju sojuszach i organizacjach) po-

przez pryzmat przestrzeni geograficznej i jej roli na kształtowanie się 

ww. stosunków w kategoriach długookresowych5.  

 Rozwój geopolityki zaowocował krystalizacją spojrzeń zarówno na 

jej przedmiot badawczy jak i na samo znaczenie semantyczne. Leszek 

Moczulski, jeden z najbardziej znanych współczesnych badaczy geo-

polityki i myślicieli geopolitycznych, porównał gamę znaczeniową 

geopolityki do wielości znaczeń medycyny. Twierdzi, że zarówno 

geopolityka, jak i medycyna mogą być uprawiane jako nauka, umie-

jętność, mitologia, czy też hochsztaplerstwo. Wszystko zależy od 

warsztatu i metod, jakimi posługują się osoby uprawiające te dziedzi-

ny wiedzy. Na marginesie warto dodać za L. Moczulskim, że przy-

miotnik „geopolityczny” niejednokrotnie nie ma zbyt wiele wspólne-

go z samą geopolityką, traktowaną jako dziedzina wiedzy, jest często 

traktowany instrumentalnie, jako swoiste dowartościowanie danego 

zdania czy sytuacji. Mówiąc, że dane wydarzenie ma „znaczenie geo-

polityczne” niejednokrotnie jego autor chce tylko podkreślić jego duże 

                                                                                                               

2007, s. 194-196; T. Klin, Geopolityka. Spór definicyjny we współczesnej Polsce, 
„Geopolityka” 2008, nr 1, s. 5-12; J. Macała, Czym jest geopolityka…., s. 10; L. Sy-
kulski, Wybrane problemy współczesnej ontologii i epistemologii geopolityki, [w:] 
Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, Częstochowa 
2010, s. 24; L. Sykulski, Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. 
Spór wokół semiotyki geopolitycznej, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geo-
polityką, Częstochowa 2009, s. 174-177. 
5 Por. J. Macała, Czym jest geopolityka…, s. 13.  
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znaczenie, odwołujące się do kontekstu globalnego, a nie zaakcento-

wać właściwe geopolityce teoretycznej ujęcie tematu6.  

 Drugim ważnym znaczeniem terminu „geopolityka” jest pojęcie 

paradygmatu. Termin ten został wprowadzony do nauki przez Thoma-

sa Kuhna i oznacza współcześnie najogólniej rzecz ujmując określony 

wzorzec, model, zbiór metod czy matrycę badania określonych pro-

blemów. Jacek Czaputowicz rozważając teorie stosunków międzyna-

rodowych, ujmując w nich geopolitykę jako jedną z teorii w ramach 

paradygmatu neorealistycznego (o czym poniżej), uważa, iż paradyg-

mat „jest poglądem na świat, teorią lub grupą teorii mających wspólną 

wizję świata oraz wspólny przedmiot badania, Np. relacje między 

państwami, system kapitalistyczny lub wielonarodowe korporacje. 

Stanowi albo zamknięty system, ponieważ ustanawia własny język i 

własne kryteria oceny. Jest albo „matrycą” dyscypliny, czyli zespołem 

wartości, przekonań i metod podzielanych przez naukowców, albo 

wzorcem, czyli przedstawieniem teorii naukowej w sposób wyrazi-

sty”7. Z kolei Teresa Łoś-Nowak definiuje paradygmat jako „kategorię 

stosowaną w nauce o stosunkach międzynarodowych na oznaczenie 

czegoś, co można określić jako modelowe rozwiązanie, wzorzec upo-

rządkowanych desygnatów ważnych w procesie budowy teorii sto-

sunków międzynarodowych”8. 

 Z uwagi na rozpowszechnienie się używania tego pojęcia w sto-

sunku do geopolityki, uważamy za zasadne podobnie jak w przypadku 

                                                

6 L. Moczulski, Strategia a geopolityka, [w:] M. Galon, A. Gorgosz. J. Szajnert 
(red.), Politikon. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2009, s. 93, p. 2; L. Moczul-
ski, Geopolityka: korzyści i niebezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, 
s. 9-26 
7 J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 
Warszawa 2007, s. 40.  
8 T. Łoś-Nowak, Paradygmat, [w:] M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, 
t. 5, Zakamycze 2002, s. 271-272. 
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nauki na przedstawianie poniżej wybranych definicji geopolityki trak-

towanej jako paradygmat.   

• „Geopolityka – metoda globalnej analizy geograficznej sytu-

acji socjopolitycznych konkretów” (Michel Voucher, 1988) 

• „Geopolityka – szczególna metoda, pozwalająca wykrywać 

identyfikować i analizować zjawiska konfliktowe oraz strate-

gie ofensywne i defensywne, skupiające się na posiadaniu 

pewnego terytorium. Jest nauką o potędze w przestrzeni” (Pas-

cal Lorot, 1995); 

• „Geopolityka jest metodą rozumowania służącą konceptuali-

zacji przestrzeni w wymiarach materialnych i niematerialnych, 

w celu poddania analizie sytuacji międzynarodowej oraz wy-

odrębnienia możliwości , celów i polityki” (Carlo Jean, 1995) 

• „Geopolityka – paradygmat, takie podejście badawcze, które 

podejmuje próbę racjonalizacji wprowadzenia maksymalnej 

wymierności złożonych działań, które składają się na siłę pań-

stwa, jego zdolność utrzymywania i rozwoju własnego teryto-

rium, prowadzenia i wygrywania wojen lub innych form kon-

fliktów nie mających charakteru zbrojnego” (Tomasz Orłow-

ski, 2003) 

• „Geopolityka – paradygmat, podejście badawcze racjonalizu-

jące i wprowadzające wymierność działań, które składają się 

na siłę państwa, jego zdolność utrzymywania i rozwoju teryto-

rium, prowadzenia wojen i konfliktów” (Zbigniew Lach, Ju-

lian Skrzyp, 2006)9. 

 W tym rozumieniu geopolityka przedstawiana jest jako „metoda 

albo wzorzec prostego i wewnętrznie spójnego rozpatrywania proce-

sów, zdarzeń, tendencji, trendów w stosunkach międzynarodowych w 
                                                

9 Oprac. na podstawie: Z. Lach, J. Skrzyp, dz. cyt., s. 194-196; C. Jean, Geopolityka, 
Wrocław 2003, s. 11, 58; L. Sykulski, Geopolityka akademicka…, s. 169-180. 
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optyce kategorii geograficznych, przestrzennych, przy agregowaniu 

interdyscyplinarnej wiedzy i wyników badań” 10. Geopolityka jako pa-

radygmat może występować także jako subdyscyplina różnych nauk, 

np. nauk o polityce, nauk geograficznych,  historycznych, nauk o bez-

pieczeństwie czy nauk o obronności. 

 Jacek Czaputowicz, wśród wielu paradygmatów występujących w 

ramach teorii stosunków międzynarodowych, dużo miejsca poświęcił 

paradygmatowi realistycznemu. W jego ramach wymienił m.in. para-

dygmat neorealistyczny, w skład którego zaliczył geopolitykę. Warto 

w tym miejscu poświęcić kilka słów na opisanie podejścia realistycz-

nego w badaniu stosunków międzynarodowych, które dobrze oddaje 

podejście geopolityczne. Cechą charakterystyczną podejścia reali-

stycznego i zarazem geopolitycznego jest przekonanie, że istotą zro-

zumienia procesów międzynarodowych jest analiza interesów i siły 

państw (ośrodków siły). W tym kontekście kluczowymi punktami od-

niesienia będą dążenie przez państwa do osiągnięcia siły (potęgi) oraz 

przemoc i wojna jako nieodłączne elementy systemu międzynarodo-

wego. Edward Hallet Car dzielił przywódców politycznych „na tych, 

którzy postrzegają politykę jako funkcję etyki oraz tych, którzy po-

strzegają etykę jako funkcję polityki” 11. Abstrahując od oceny takiego 

podejścia należy za Hubertem Izdebskim sklasyfikować geopolitykę 

jako „jedną z ważniejszych koncepcji i podejść w badaniu relacji mię-

dzynarodowych”12. 

 Omawiana dziedzina wiedzy może występować także jako doktry-

na. Doktryna to „usystematyzowany zbiór idei, teorii oraz programów 

politycznych bądź ich fragmentów, zmierzający do wywarcia realnego 
                                                

10 J. Macała, Czym jest geopolityka…, s. 16.  
11 J. Czaputowicz, Paradygmat realistyczny w stosunkach międzynarodowych, 
„Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 3, s. 102, 106. 
12 H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, wyd. 4, Warszawa 2007, s. 288-
290. 
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wpływu na rzeczywistość”13. Poprzez doktrynę geopolityczną rozu-

miemy zbiór zasad, zaleceń realizacji polityki w oparciu o determi-

nanty geograficzne (ukształtowanie terenu, kształt granic, dostęp do 

mórz, stopień rozwinięcia sieci rzecznej, klimat, itd.) i realizm poli-

tyczny. Analiza położenia geograficznego staje w doktrynie geopoli-

tycznej podstawą do podejmowania decyzji przez polityków14. W tym 

kontekście można przytoczyć definicję geopolityki autorstwa Janusza 

Mondrego: „geopolityka określa rolę geografii w politycznej teorii 

strategii, jest teorią przestrzennych powiązań, historycznych kauza-

cji” 15. W wielu opracowaniach, by wspomnieć ze starszych te autor-

stwa Anny Wolff-Powęskiej16, a ze współczesnych Marcina Floriana 

Gawryckiego17, pojęcie doktryna geopolityczna ma odcień wyraźnie 

pejoratywny. Warto na marginesie odnotować, że samo pojęcie „dok-

tryna” ma pochodzenie łacińskie i w tym języku oznaczało naukę, na-

uczanie. Jak wskazuje Hubert Izdebski, termin ten współistnieje z po-

jęciami teorii czy właśnie nauki18. 

 Ostatnim ze znaczeń geopolityki, jakie warto tu odnotować, jest ro-

zumienie jej jako praktycznego działania politycznego w sferze mię-

dzynarodowej. Geopolityka rozumiana jako praktyka polityczna jest 

współcześnie szeroko rozpowszechniona np. w Federacji Rosyjskiej 

czy w krajach Ameryki Łacińskiej. Ma znaczenie zarówno w zakresie 
                                                

13 L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, War-
szawa 2005, s. 17. 
14 T. Klin, Geopolityka: spór definicyjny we współczesnej Polsce, „Geopolityka” 
2008, nr 1, s. 12-15; L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, 
Warszawa 2009, s. 31. 
15 J. Mondry, Wczoraj, dziś i jutro geopolityki, [w:] J. Mondry, W objęciach geopoli-
tyki: Polska, Japonia, Eurazja: Publicystyka na łamach „Kultury” 1981-2000, Lon-
dyn 2000, s. 224 (artykuł ukazał się pierwotnie na łamach „Kultury” 2000, nr 6) 
16 A. Wolff-Powęska, Doktryna geopolityki w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 
1979. 
17 M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, 
Warszawa 2007. 
18 H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 1995, s. 5 
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kształtowania świadomości narodowej, jak i definiowaniu interesów 

narodowych z odwołaniem się do przestrzeni geograficznej (myślenie 

kategoriami przestrzennymi o polityce)19.  

 

 3. Subdyscypliny geopolityki 

 Z geopolityki – z uwagi na jej rozległość zainteresowań – wydziela 

się często subdyscypliny, dziedziny związane z głównym nurtem po-

znawczym geopolityki, mającymi jednak swoją odrębną specyfikę. Do 

najważniejszych wyodrębnionych gałęzi geopolityki zalicza się przede 

wszystkim: geostrategię, geoekonomię, geohistorię i astropolitykę 

wraz z astrostrategią. Czasami także wydzielana jest geokultura. Mają 

one także wpływ na kształt i charakter myśli geopolitycznej. W jej 

ramach będziemy wyróżniali przede wszystkim myśl geostrategiczną, 

związaną z wojskowym znaczeniem przestrzeni geograficznej w kon-

tekście bezpieczeństwa całego państwa, czy bloków polityczno-

militarnych. 

 Poprzez geostrategię Julian Skrzyp, jeden z najbardziej znanych 

polskich geografów wojskowych i geostrategów w III RP, rozumie w 

węższym znaczeniu: „badania środowiska geograficznego pod kątem 

potrzeb prowadzenia wojny” lub w szerszym: „naukę stosowaną, zaj-

mującą się badaniem geograficznych warunków realizacji celów poli-

tycznych przez państwo, w tym prowadzenia wojny”20. 

 W przypadku geoekonomii (w literaturze polskiej równolegle uży-

wa się także pojęcia geoekonomika, kalki z języka rosyjskiego) jej 

zwolennicy są przekonani o tak daleko idącej deprecjacji obszaru poli-

tyczno-militarnego w relacjach międzynarodowych, tak że kluczowe 

                                                

19 M.F. Gawrycki, dz. cyt., s. 78-81; J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej my-
śli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 
2010. 
20 J. Skrzyp, Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998, s. 6.  
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znaczenie przywiązują do relacji ekonomicznych, rozpatrywanych w 

skali globalnej w ujęciu ponadnarodowym. Za geoekonomię uważa 

się związek przestrzeni, polityki i gospodarki. Funkcjonowanie 

państw (ośrodków siły) w kategoriach geoekonomicznych powinno 

być zatem nastawione na zapewnienie jej międzynarodowej konku-

rencyjności oraz dostępu do światowych rynków inwestycyjnych i 

eksportowych. Istotne znaczenie w geoekonomii mają wszelkiego ro-

dzaju instrumenty służące pomiarowi siły ekonomicznej państw lub 

ich zgrupowań21. 

 Termin geohistoria wprowadził do nauki francuski historyk Fer-

nand Braudel, przedstawiciel Szkoły Annales (w oryg. géohistorie). 

Był to skutek wprowadzenia przez niego własnego podziału czasu na 

trzy kategorie: czasu krótkiego trwania, obejmującego wydarzenia 

bieżące („historia wydarzeniowa”), czasu średniego trwania, cyklicz-

nego, odnoszącego się głównie do cykli gospodarczych oraz czasu 

długiego trwania (w oryg. longue durée) obejmującego okres nawet 

kilkuset lat, pozwalającego analizować rozwój cywilizacji. Wprowa-

dzony termin „geohistoria” odnosił się w teorii Braudela do okresu 

długiego trwania. Pozwalał używać metod i spojrzenia badawczego 

charakterystycznych dla geopolityki do analizowania procesów histo-

rycznych22.  

                                                

21 E. Haliżak, Geoekonomika – nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego Polski, 
[w:] E. Haliżak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski: geopolityczne i geoekono-
miczne uwarunkowania, Toruń 1995, s. 33; P. Górski, J. Płaczek, Korelacja siły go-
spodarczej i militarnej w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, [w:] J. Gryz 
(red.), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Toruń 2008, s. 102-103, 
120-126.  
22 C. Bobińska, Czas i przestrzeń Fernanda Braudela. „Historyka. Studia Metodolo-
giczne” 1987, t. XVII, s. 31-32; L. Moczulski, Geopolityka. Potęga…, s. 76-77; F. 
Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1971, s. 46-65. Por.  F. Braudel, Gramatyka 
cywilizacji, Warszawa 2006; F. Braudela, Historia i trwanie, Warszawa 1971, Y. 
Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, Paris 1995, s. 672 (hasło: géohistoire). 
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 Na koniec warto wspomnieć o pojęciach astropolityki, astrostrate-

gii i geokultury. Astropolityka i astrostrategia jako autonomiczne 

dziedziny badań i myśli politycznej pojawiły się w drugiej połowie 

XX wieku na skutek wyścigu zbrojeń i pierwszych lotów załogowych 

w przestrzeń kosmiczną. Sama jednak astropolityka rozpoczęła dopie-

ro swój rozkwit na początku XXI wieku. Sam termin „astropolityki” 

rozpowszechnił na Zachodzie Everett C. Dolman, wprowadzając ter-

min „Astropolitik”, jako analogię do niemieckiego pojęcia „Geopoli-

tik”, a także będąc w 2003 r. współzałożycielem czasopisma „Astro-

polityka” (w oryg. Astropolitics)23. Obszar badawczy astropolityki i 

astrostrategii koncentruje się na możliwościach politycznego i militar-

nego wykorzystania przestrzeni kosmicznej24. 

 W coraz popularniejszym pojęciu będącym pochodną geopolityki 

jakim jest termin geokultura. Na Zachodzie jednym z najpopularniej-

szych badaczy stosujących szeroko to pojęcie jest Immanuela Waller-

stein. W Rosji badaczem wartym odnotowania jest Wiaczesław Ku-

zniecow i środowisko rosyjskiego czasopisma „Bezpieczeństwo Eura-

zji” (ros. „Biezopasnost’ Jewrazji”). Poprzez geokulturę Kuzniecow 

rozumie globalną sferę działalności człowieka, narodów i państw w 

obszarze kultury, która jest instrumentem formułowania określonych 

celów i interesów politycznych i cywilizacyjnych25. 

 

                                                

23 E. C. Dolman, Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age, London 2002. 
E. C. Dolman, Geostrategy in the Space Age: an astropolitical analysis, “Journal of 
Strategic Studies” 1999, Vol. 22, Issue 2-3, p. 83-106; E. C. Dolman, J. B. Scheldon, 
Editorial, „Astropolitics” 2003, Vol. 1, Issue 1, p. 1-3; J. Potulski, Wprowadzenie do 
geopolityki, Gdańsk 2010, s. 279-291. 
24 L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 7 (termi-
ny: astropolityka i astrostrategia)  
25 W. Kuzniecow, Geokultura. Osnowy geokulturnoj dinamiki biezopasnost’i w mi-
rie XXI: Kul’tura-siet’, Moskwa 2003, s. 7-9, 579. Por. W. Kuzniecow,Socjiologija 
biezopasnost’i. Uczebnik, Moskwa 2003, s. 330-331.  
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 4. Myśl geopolityczna – zakres pojęcia 

 Myśl geopolityczna stanowi jeden z nurtów myśli politycznej. Za-

nim jednak zaprezentujemy ich definicje, warto pokrótce zdefiniować 

samo pojęcie „myśli”. Generalnie oznacza ono „czynność umysłową, 

zdolność myślenia, funkcję umysłu, a więc władzę poznawczą rozu-

mu” oraz „wynik rozmyślań, skutek myślenia, prowadzący do kształ-

towania się wyobraźni, pojęć, sądów, wniosków, poglądów na coś”26. 

W skład myśli politycznej wchodzą m.in. sprawy związane z celami, 

wartościami czy stylami myślenia politycznego. Obejmuje konkretne 

postawy polityczne, a także analizuje szereg problemów z zakresu po-

lityki, gospodarki czy kultury27.  

 Myśl polityczna w literaturze przedmiotu jest definiowana szeroko. 

Poniżej dla lepszego zobrazowania zagadnienia przytoczono kilka, 

zdaniem autora, dość reprezentatywnych definicji, oddających złożo-

ność prezentowanej materii. „Encyklopedia politologii” wskazuje, iż 

w skład myśli politycznej wchodzą wszystkie te przejawy aktywności 

intelektualnej, które w sposób bezpośredni odnoszą się do polityki. 

Zatem myśl polityczna „obejmuje idee dotyczące człowieka jako isto-

ty polityczne, jego miejsca w systemie politycznym, wyobrażeń odno-

szących się do organizacji społeczeństwa, polityki i jej związków z 

innymi dziedzinami życia społecznego, ekonomicznego, intelektual-

nego. Rozwiniętą formą myśli politycznej są ideologie i doktryny po-

lityczne”28.  

 Roger Scruton definiuje myśl polityczną jako „myśli, teorie i war-

tości, które motywują politykę i zachowania polityczne. Myśl poli-

tyczna obejmuje teorie, za pomocą których ludzie wyjaśniają zacho-
                                                

26 E. Olszewski, Myśl polityczna, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Encyklope-
dia politologii, t. 1, s. 194. 
27 E. Maj, A. Wójcik (red.), Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty 
ideowe, Lublin 2008, s. 7. 
28 E. Olszewski, dz. cyt., s. 194.  
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wania polityczne swoje i innych, wartości, według których oceniają te 

zachowania oraz mechanizmy (takie jak prawo), za pomocą których 

próbują je kontrolować” 29. Z kolei Kazimierz Opałek rozumie przez 

nią „koncepcje gruntujące, uzasadniające i projektujące działalność w 

dziedzinie polityki wewnętrznej i zewnętrznej danego państwa, sta-

nowiące bądź prywatne opinie, bądź oficjalne doktryny ugrupowań i 

stronnictw”30. 

 Waldemar Paruch i Krystyna Trembecka twierdzą, iż myśl poli-

tyczna „powstaje z inspiracji i w konfrontacji z obserwowaną i subiek-

tywnie opisywaną rzeczywistością składająca się z działań politycz-

nych podejmowanych przez podmioty polityki (zwłaszcza struktury 

władzy) oraz z procesów politycznych przez nie uruchamianych”. Ba-

dacze ci pisali, iż przedstawiciel myśli politycznej w swojej działalno-

ści ideotwórczej projektuje pożądany przez niego ład polityczny. Myśl 

polityczna obejmuje zatem m.in. opis koniecznych działań czy proce-

sów politycznych31.  

 Reasumując powyższe definicje, można stwierdzić, że myśl poli-

tyczna jest formą refleksji nad polityką i nad tym, co w danym czasie 

określane jest mianem tego, co polityczne. Obejmuje zatem zespół 

poglądów dotyczących polityki i tego co polityczne (faktów i związ-

ków faktów, ich opisów i ocen). Według Waldemara Parucha polityka 

to „forma działalności społecznej poprzez stosunki i mechanizmy 

związane ze sprawowaniem władzy, mająca na celi zarówno realizację 

własnego ładu politycznego, jak i zaspokojenie określonych intere-

sów”32. Zdaniem Parucha „poglądy uzyskują cechę polityczności tak-

                                                

29 R. Scruton, Słownik myśli politycznej, Poznań 2002, s. 227. 
30 K. Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962, s. 320. 
31 W. Paruch, K. Trembicka, Wstęp, [w:] W. Paruch, K. Trembicka, Wizje i realia. 
Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Lublin 2002, s. 7-8. 
32 W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005, s. 
10. 



 

 22 

że wtedy, gdy wywołują konflikty zarówno w odniesieniu do zapre-

zentowanego opisu i oceny przeszłości, jak również propozycji kształ-

towania przyszłości” 33. W skład myśli politycznej wchodzą zatem 

m.in. idee, ich bardziej rozwinięte formy jak ideologie i doktryny, a 

także teorie i programy polityczne. Teorie zawierają w sobie pewien 

pierwiastek racjonalności, którego celem jest poznanie rzeczywistości. 

Programy polityczne określają główne kierunki i metody działania 

podmiotów politycznych34. 

 Tomasz Klin, który jak dotąd w literaturze polskiej najpełniej zde-

finiował pojęcie myśli geopolitycznej, uważa ją za „całokształt idei, 

poglądów i postulatów, które w istotnym stopniu nawiązywały do 

geograficznych podstaw działalności państwowej i pewnych rozważań 

zawierających momentami naukowy sposób przedstawiania rzeczywi-

stości, zasadniczo jednak mieszczących się w nurcie swego rodzaju 

pisarstwa politycznego”35.  Twierdzi także, że „nie ma żadnej 

sprzeczności pomiędzy równoczesnym uznawaniem paradygmatu 

geopolitycznego i myśli geopolitycznej. Wielość znaczeń geopolityki 

wpisała się na trwałe w rozważania naukowe i publicystykę. Tam, 

gdzie mamy do czynienia z badaniem naukowym, z zachowaniem 

podstawowych zasad – jak: obiektywność, weryfikacja, odnoszenie 

się faktów, które nie pasują do wcześniej przyjętych tez – to jest geo-

polityka jako paradygmat badawczy. Jeśli natomiast dominują subiek-

tywne postulaty polityczne, mamy do czynienia z rozważaniami, które 

mieszczą się w ramach myśli geopolitycznej. Takie dualistyczne sta-

nowisko wydaje się być najbardziej uzasadnione”36. 

                                                

33 Tamże, s. 10. 
34 Por. L. Dubel, dz. cyt., s. 19. 
35 T. Klin, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopoli-
tycznej w okresie II wojny światowej, Toruń 2008, s. 7-8. 
36 T. Klin, Geopolityka: spór definicyjny we współczesnej Polsce, „Geopolityka” 
2008, nr 1, s. 16. 
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 Na kanwie definicji myśli geopolitycznej warto jeszcze dodać uzu-

pełnienie w postaci doprecyzowania terminów: „koncepcja geopoli-

tyczna” i „doktryna geopolityczna”, które mieszczą się w jej ramach. 

Także za Tomaszem Klinem, uznamy, że „doktryna geopolityczna to 

głoszona zasada, przekonanie o powinności lub konieczności stoso-

wania określonych rozwiązań politycznych w przestrzeni (np. doktry-

na granic naturalnych, opozycja ocean-kontynent)” a „koncepcja geo-

polityczna to postulat, projekt, pogląd dotyczący pewnego rozwiąza-

nia polityczno-przestrzennego w określonej sytuacji (np. Eurafryka i 

„blok kontynentalny” Haushofera, Heartland Mackindera, Rimland 

Spykmana)”. Zatem hierarchia pojęć wygląda następująco: myśl geo-

polityczna – doktryna geopolityczna – koncepcja geopolityczna37. 

Poniżej wymienimy główne punkty odniesienia dla myśli geopoli-

tycznej. Poprzez punkt odniesienia rozumiemy – za Ryszardem Stem-

plowskim – informację dotyczącą podmiotów zagranicznych i wiedzę 

o świecie, zarówno tę specjalistyczną, jak i tę powodowaną swoim 

światopoglądem. Wiedza ta stanowi punkt odniesienia dla badaczy, 

myślicieli i decydentów, pozwala konceptualizować problematykę 

geopolityczną. Takimi punktami odniesienia mogą być np. pojęcie po-

rządku międzynarodowego czy ładu międzynarodowego38.  

 Punktem odniesienia myśli geopolitycznej są przede wszystkim: 

położenie geopolityczne, porządek geopolityczny w ramach ładu mię-

dzynarodowego oraz kody geopolityczne. 

 A) Położenie geopolityczne. Pojęcie to dotyczy wpływu położenia 

geograficznego, (ukształtowania terenu, dostępu do akwenów wod-

nych, klimatu itp. oraz sąsiedztwa politycznego) na politykę zagra-

niczną i bezpieczeństwo państwa (zgrupowań państw). Termin ten 

                                                

37 Tamże, s. 15-16. 
38 R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Warszawa 2006, 
s. 21. 
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obejmuje zarówno opis, jak i oceny dotyczące położenia geopolitycz-

nego w przeszłości, położenia bieżącego oraz tworzenia wizji i modeli 

hipotetycznego położenia w przyszłości. Warto użyć tu egzemplifika-

cji w postaci doktryny stworzonej przez jednego z twórców nowocze-

snej geopolityki, profesora geografii i założyciela London School of 

Economics, Halforda Mackindera. W jego koncepcjach kluczowym 

elementem było uwypuklenie centralnego miejsca geografii względem 

strategii. Geografia w myśli brytyjskiego geopolityka była wymiarem 

kluczowym, wpływającym na kierunki aktywności politycznej pań-

stwa39.  

 B) Ład międzynarodowy i porządek geopolityczny. Poprzez pojęcie 

„ład międzynarodowy” rozumiemy: „zespół struktur, mechanizmów, 

rozkładu siły, podmiotów i ich interesów, wartości, itp., określających 

kształt i funkcjonowanie środowiska międzynarodowego w danym 

okresie. Jest to sposób jego zorganizowania, określający warunki 

współżycia uczestników stosunków międzynarodowych, zwłaszcza 

państw”40.  Publikacje geopolityczne analizują zarówno bieżący ład 

międzynarodowy, jak i odnoszą się chętnie do przeszłości oraz wybie-

gają w przyszłość, tworząc pożądane modele przyszłego ładu global-

nego. Poprzez porządek geopolityczny rozumiemy – za Jakubem Po-

tulskim – „dominujący w danym okresie historycznym system hierar-

chii, sojuszów i antagonizmów występujących między aktorami mię-

dzynarodowymi”41. Myśl geopolityczna w ramach refleksji nad po-

rządkiem geopolitycznym koncentruje się głównie na problemach he-

gemoni, dominacji, mocarstwowości, obszarach konfliktogennych, 

                                                

39 J. Mondry, Wczoraj, dziś i jutro geopolityki, [w:] J. Mondry, W objęciach geopoli-
tyki: Polska, Japonia, Eurazja: Publicystyka na łamach „Kultury” 1981-2000, Lon-
dyn 2000, s. 228 (artykuł ukazał się pierwotnie na łamach „Kultury” 2000, nr 6) 
40 M. Pietraś, Pozimnowojenny ład międzynarodowy, [w:] M. Pietraś (red.), Między-
narodowe stosunki polityczne, Lublin 2007, s. 295.  
41 J. Potulski, Wprowadzenie…, s. 58.  
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które składają się na geopolityczną strukturę świata. W ramach pol-

skiej myśli geopolitycznej, analizując poglądy na porządek międzyna-

rodowy, koncentrować się będziemy głównie na bezpośrednim oto-

czeniu międzynarodowym Polski.  

 C) Kody geopolityczne. Jednym z ważnych zagadnień podejmo-

wanych we współczesnej myśli geopolitycznej jest problem interpre-

tacji globalnej przestrzeni przez elity intelektualne. Chodzi o tworzone 

wyobrażenia dotyczące bliższej i dalszej przestrzeni geograficznej, 

swego rodzaju „obrazy geopolityczne”, które stają się podstawą do 

działania politycznego. Owe wyobrażenia leżą u podstaw tego, co w 

literaturze przedmiotu nazywane jest mianem kodu geopolitycznego. 

Zdaniem teoretyków geopolityki, każdy kraj na świecie ma swój wła-

sny kod geopolityczny. W jego skład wchodzi kilka podstawowych za-

łożeń: a) określenie aktualnych i potencjalnych sojuszników oraz 

przeciwników, b) wypracowanie sposobów na utrzymanie sojuszni-

ków, pozyskanie potencjalnych sojuszników oraz przeciwstawienie się 

aktualnym i potencjalnym przeciwnikom, c) opracowanie metod i 

form zakomunikowania wizji geopolitycznej, powstałej wskutek po-

wyższych punktów, własnemu społeczeństwu oraz społeczności glo-

balnej42.  

 Kody geopolityczne są ważnym instrumentem kształtowania opinii 

publicznej. Obejmują szczegółowo: modele świata (w czasie i prze-

strzeni), mity narodowe (w tym mity historyczne) czy poglądy na 

kształt ładu międzynarodowego43. Pojęcie kodów geopolitycznych 

oraz ich interpretacja stanowi bardzo ważną część współczesnych 

rozważań nad geopolityką w literaturze zachodniej. Znany zachodni 

badacz geopolityki Colin Flint, jako przykład jednego ze współcze-

                                                

42 J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, s. 56-57.  
43 G. Dijkink, Geopolitical codes and popular representations, “GeoJournal” 1999, 
Volume 46, Number 4, p. 293-299; 
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snych kodów geopolitycznych nazywa „wojnę z terroryzmem”. 

Twierdzi, że zagrożenie terrorystyczne pozwoliło Stanom Zjednoczo-

nym na stworzenie obrazu usprawiedliwiającego „globalną rolę świa-

towego przywódcy, kładąc fundament pod działania przeciwko kon-

kretnym krajom”. Jednym z ważnych elementów tego kodu stało się 

stworzenie listy tzw. „państw bandyckich”44.  

 W tradycji polskiej myśli politycznej ważnymi „obrazami geopoli-

tycznymi” są np. wizja Polski jako „chrześcijańskiego przedmurza 

Europy” czy Polski jako „łącznika między Wschodem a Zachodem”. 

Oba kody geopolityczne oparte były o polityczną interpretację prze-

strzeni geograficznej w konkretnym okresie historycznym45 

 Myśl geopolityczna spełnia te same zadania co myśl polityczna, 

kładzie jednak inaczej akcenty w sferze poznawczej. Składa się zatem 

z zespołu idei pozwalających podmiotowi, który je formułuje na okre-

ślenie jego pozycji w rzeczywistości politycznej (w tym przypadku w 

rzeczywistości międzynarodowej) oraz dostarcza informacji o struktu-

rze świata46. Przypisuje jednak jeśli nie decydujące, to na pewno jedną 

z kluczowych ról wpływowi przestrzeni geograficznej na kształtowa-

nie interesów państwa, politykę zagraniczną czy postrzeganie między-

narodowej rzeczywistości politycznej. Myśl geopolityczna traktuje 

politykę w sposób przestrzenny.  

 Ryszard Skarzyński w obrębie myśli politycznej wyróżnił cztery 

grupy idei: ideologie, koncepcje, programy polityczne oraz teorie na-

ukowe (motywowane ideologicznie). W myśli geopolitycznej teorie 

                                                

44 C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2009, s. 87-88 (o kodach geopolitycz-
nych zob. s. 71-117). 
45 Por. P. Eberhardt, Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006; J. Potulski, Wpro-
wadzenie…, s. 66-68. 
46 W. Paruch, Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości 
narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939), Lublin 1997, 
s. 14.  
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naukowe, bądź szerzej prace o charakterze naukowym, bądź tworzone 

przez ludzi należących do środowisk naukowych stanowią rdzeń tej 

formy refleksji politycznej. Wynika to ze specyfiki spojrzenia geopoli-

tycznego, które uwzględnia szeroką perspektywę geograficzną i histo-

ryczną, które wymagają niemałego przygotowania erudycyjnego. Stąd 

najważniejsze koncepcje geopolityczne były tworzone przez ludzi 

związanych ściśle z nauką bądź sferami wojskowymi47.  

 Nowy nurt we współczesnej geopolityce, tzw. geopolityka krytycz-

na, wyodrębnia z geopolityki trzy główne obszary: geopolitykę prak-

tyczną, która jest dziełem polityków, dyplomatów, biurokracji pań-

stwowej, geopolitykę formalną, będącą wytworem intelektualistów, 

środowisk akademickich, organizacji pozarządowych (m.in. tzw. 

think-tanków) i geopolitykę popularną, czyli wyobrażenia odnoszące 

się do politycznej przestrzeni propagowane przez środki masowego 

przekazu48. Reasumując, myśl geopolityczną tworzą zatem osoby 

wywodzące się z różnych środowisk, takich jak np. władze państwo-

we, organizacje polityczne (partie, stowarzyszenia, nieformalne grupy 

o celach politycznych), wojsko, środowiska naukowe oraz rządowe i 

pozarządowe ośrodki analityczne49. 

 

 5. Podsumowanie 

 Zdaniem autora, wielość znaczeń geopolityki nie tylko nie skazuje 

jej na niebyt naukowy, ale wręcz „legalizuje” jej funkcjonowanie w 

sferze nauki. Bogactwo nurtów badawczych we współczesnej geopoli-

tyce pozwala stosować ją zarówno w ramach nauk geograficznych, jak 

i społecznych, nie ograniczając ich wyłącznie do nauk politycznych. 
                                                

47 R. Skarzyński, Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncep-
cji, „Studia Polityczne” 1992, nr 1, s. 110-112. 
48 J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, 
ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010, s. 11. 
49 J. Potulski, Wprowadzenie…, s. 57.  
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Geopolityka uprawiana jest dziś w najbardziej liczących się krajach 

świata, a o jej popularności świadczy wzrastająca liczba publikacji 

naukowych oraz różnych inicjatyw badawczych, uwzględniających 

metody geopolityki.  
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ROZDZIAŁ 2 

 

Adam Danek 

 

PRZESTRZEŃ JAKO CIAŁO – ARCHETYP GEO-
GRAFII SAKRALNEJ 

 

(…) ponieważ człowiek ma istnienie pospołu z kamieniami, życie z 

drzewami, a rozsądek z aniołami, słusznie jest nazywany światem. 

Św. Grzegorz I Wielki (540-604) 

 

   Stosunek istoty ludzkiej do czasu oraz sposób postrzegania i odczu-

wania własnego w nim miejsca ma dla niej fundamentalne konse-

kwencje we wszystkich dziedzinach rzeczywistości1. Równie wielką 

wagę zachowuje stosunek człowieka do przestrzeni wraz ze sposobem 

postrzegania i odczuwania przezeń własnego w niej umiejscowienia. 

Badaniem tego stosunku zajmują się obecnie różnorodne dyscypliny 

naukowe. Wcześniej przez wieki określała go, przynajmniej w znacz-

nej mierze, geografia sakralna. Ta ostatnia budzi zainteresowanie ba-

daczy stosunkowo od niedawna, czego miarą może być m.in. fakt, iż 

w wielu krajach, w tym i w Polsce, nie ukazała się jeszcze żadna po-

święcona jej zwarta publikacja naukowa. Niniejszy artykuł ma na celu 

przybliżenie polskiemu Czytelnikowi samego pojęcia geografii sa-

kralnej oraz przykładowe objaśnienie jednego z wielu składających się 

na nią archetypów. 

                                                

1 Zob. Adam Danek, Circuitus temporum. Idea czasu kolistego i jej przemiany, „Ra-
cja Stanu”, 2010, nr 2 (8), s. 93-105. 
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   Mianem geografii sakralnej2 określa się wiedzę o przestrzeni geo-

graficznej i jej właściwościach zawartą w systemach religijnych, w 

tym zwłaszcza wiedzę o sakralnym znaczeniu i funkcjach poszczegól-

nych jej elementów: różnych form ukształtowania powierzchni ziemi, 

kierunków geograficznych i tym podobnych3. Jak wyjaśniają indyjscy 

geografowie Rana Singh i Ravi Singh, geografia sakralna (sacred 

geography) powstaje w wyniku umiejscowienia w przestrzeni geogra-

ficznej archetypów religijnych zaczerpniętych z mitologii4. Z kolei 

Meera Baindur, naukowiec z indyjskiego Narodowego Instytutu Stu-

diów Zaawansowanych, definiuje geografię sakralną jako tradycyjny 

system wierzeń, oddający cześć elementom krajobrazu5. Geografia sa-

kralna jawi się zatem jako rezultat nałożenia się archetypu religijnego 

na przestrzeń, stanowi przestrzenno-geograficzny aspekt systemu reli-

gijnego. 

   Co ważne, należy odróżnić geografię sakralną od geografii religii. 

Choć religia pozostaje przedmiotem geografii sakralnej na równi z 

przestrzenią geograficzną, to jednak geografii sakralnej nie powinno 

się utożsamiać z geografią religii ani też uważać tę pierwszą za sub-

dyscyplinę lub część zakresu badań tej drugiej. Jeżeli bowiem badacz 

                                                

2 Anglojęzyczny termin sacred geography był niekiedy przekładany na polski jako 
„święta geografia”. Tak postąpił tłumacz artykułu autorstwa jednego ze współcze-
snych znawców geografii sakralnej: A. Dugin, Od świętej geografii do geopolityki, 
„Reakcjonista”, nr 4, s. 1-9 (przeł. K. Szmytkowski); podobnie A. Jackowski, Święta 
przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003, s. 14-15. W naszej oce-
nie przekład „geografia sakralna” wydaje się lepszym zabiegiem leksykalnym, po-
nieważ określnik „sakralny” w języku polskim nie posiada charakteru wartościują-
cego w takim stopniu jak „święty”. 
3 Zob. L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 31. 
4 R. Singh, R. Singh, Sacred Geography of the Goddesses in Kashi, India, 
http://www.sasnet.lu.se/EASASpapers/46Rana_Ravi.pdf (dostęp 11 I 2011 r.), s. 4. 
5 M. Baindur, Nature as Non-terrestial: Sacred Natural Landscapes and Place in 
Indian Vedic and Purānic Thought,  
http://ephilosophy.uoregon.edu/Baindur%20EP6_1%20Nature%20as%20Non-
terrestrial.pdf (dostęp 11 I 2011 r.), s. 44. 
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geografii religii opisuje przestrzenny rozkład religii, to badacz geogra-

fii sakralnej, odwrotnie, opisuje religijny sens przestrzeni. Pierwszego 

interesuje religia w przestrzeni geograficznej, drugiego zaś – prze-

strzeń geograficzna w religii. 

      Geografii sakralnej nie należy również mylić z tym, co niektórzy 

religioznawcy nazywają geografią transcendentną. To ostatnie pojęcie 

oznacza występujące w danym systemie religijnym przestrzenne wy-

obrażenia światów usytuowanych poza światem doczesnym – „geo-

grafię” krain mitologicznych, królestw niebiańskich, światów pod-

ziemnych i piekieł itp. Geografia transcendentna nie wiąże się zatem z 

rzeczywistością dostrzegalną zmysłowo6.  

 W przeciwieństwie do niej, geografia sakralna opisuje empirycznie 

istniejącą, „ziemską” (przynależną do świata doczesnego) przestrzeń 

geograficzną, której poszczególnym elementom przypisuje jednak 

pewne walory sakralne, nadające im sens religijny. Wyjątkiem od za-

sady rozdziału geografii sakralnej i geografii transcendentnej mogą 

być przypadki, w których obraz zaświatów (geografia transcendentna) 

ukształtował się pod wpływem właściwości przestrzeni geograficznej 

(np. ukształtowanie powierzchni, krajobraz, klimat), w jakiej żyła lub 

z jaką stykała się dana społeczność wyznawców. O takich przypad-

kach pisze Gavin Flood, profesor religioznawstwa na Uniwersytecie 

Oksfordzkim: Światy mityczne są kartografowane (mapped) według 

geograficznej specyfiki świętych miejsc; świat mityczny jest nasycony 

mitologicznym lub religijnym znaczeniem.7 W rezultacie geografia 

świętych miejsc zwrotnie zostaje nasycona sensem mitologicznym 

bądź religijnym. Badanie sposobu, w jaki przestrzeń geograficzna i jej 

                                                

6 A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, s. 13. 
7 G. Flood, Introduction, [w:] tenże (red.), Mapping Invisible Worlds, Edinburgh 
1993, s. 2-3. 
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cechy wpłynęły na treść idei religijnych może wchodzić w skład ba-

dań nad geografią sakralną. 

   Wiedzy składającej się na geografię sakralną dostarczać mogą tak 

różnorodne dziedziny, jak: religioznawstwo (historia religii), geografia 

religii, geografia historyczna, geozofia8, filozofia kultury, a także ko-

smologia (dział historii filozofii) i kosmografia (dział historii religii). 

   Do najbardziej powszechnych archetypów geografii sakralnej zali-

czyć wypada zobrazowanie przestrzeni geograficznej jako żywego or-

ganizmu. Dobrze znany jest, powtarzany w szeregu wzajemnie od-

miennych systemów mitologicznych, motyw stworzenia świata wprost 

z ciała (corpus) mitycznego antropoida – istoty pierwotnej. Według 

indyjskiego mitu przechowanego w księgach wedyjskich, świat – ze 

wszystkimi fizycznymi formami jego ukształtowania – powstał z ciała 

kosmicznego olbrzyma Puruszy, który sam siebie złożył w tym celu w 

ofierze. Z jego narządów, porozdzielanych przez bogów, zbudowana 

została przestrzeń geograficzna: 

   Jasny Księżyc z umysłu się narodził, Słońce zrodziło się z oczu. Z ust 

– Indra oraz Agni, z oddechu wiatr się narodził. 

   Z pępka powstał przestwór pośredni, z głowy niebo się rozwinęło. Z 

nóg – ziemia, z ucha – strony świata. W ten sposób uformowali świa-

ty9. 

 W mitologii chińskiej za tworzywo świata posłużyło ciało pierwot-

nego olbrzyma Ban Gu10. Gdy umarł, jego głowa stała się świętą gó-

                                                

8 Zob. A. Piskozub, Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprze-
strzeni ludzkiej, Toruń 2001, passim; L. Sykulski, Geopolityka, s. 32 (hasło geozo-
fia). 
9 Rigweda, mandala 10, hymn 90, wersy 13-14; cyt. za: B. Koc, Purusza, [w:] A. 
Ługowski (red.), Słownik mitologii hinduskiej, Warszawa 1994, s. 147. Zob. rów-
nież: A. Ługowski, Stworzenie świata, [w:] tenże (red.), Słownik mitologii hindu-
skiej, s. 173. 
10 W zależności od przyjętej transkrypcji imię to zapisywane jest również jako: Pan 
Gu, Pan-ku, P’an-ku. 
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rą, jego oczy słońcem i księżycem, a tłuszcz rzekami i morzami, włosy 

zaś i zarost stały się drzewami i innymi roślinami11. W Chinach długo 

jeszcze przetrwały popularne wierzenia, ukazujące świat jako korpus 

kosmicznej istoty: góry były jej ciałem, skały – kośćmi, woda – krwią 

płynącą w arteriach-rzekach, roślinność – włosami, chmury i mgła – 

parą oddechu, dającego życie12.  

 W babilońskim micie kosmogonicznym bóg Marduk ukształtował 

świat z ciała pokonanej i zabitej przezeń bogini Tiamat. Rozpłatał jej 

zwłoki na pół jak surową rybę, po czym z jednej połowy uczynił fir-

mament, a z drugiej ziemię. Rzeki Eufrat i Tygrys biorą początek z 

oczodołów uśmierconej bogini, zaś lok jej warkocza wiąże ze sobą 

ziemię i nieboskłon13.  

 W mitologii nordyckiej świat został uformowany przez bogów 

Odyna, Wiliego i We z ciała zgładzonego przez nich Ymira, pierwsze-

go z rasy olbrzymów: Wspólnie zanieśli go na środek Ginnugagap 

[pierwotnej pustki kosmicznej – przyp. A.D.], z jego ciała zrobili zie-

mię, a z jego kości skały. Z zębów i potrzaskanych fragmentów szkiele-

tu uformowali drobne kamienie i żwir, a z krwi płynącej z ran olbrzy-

ma powstały jeziora i morze. Z czaszki Ymira stworzone zostało niebo, 

które bracia umieścili ponad ziemią, ustawiając cztery karły – Nord-

riego, Sudriego, Austriego i Westriego (reprezentujących północ, po-

łudnie, wschód i zachód) na każdym rogu, aby podtrzymywały sklepie-

nie niebieskie. Z włosów Ymira bogowie stworzyli florę, a na koniec 

rzucili mózg olbrzyma w niebo i z niego powstały chmury14.  

                                                

11 Cyt. za: M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2, Od Gautamy Buddy do 
początków chrześcijaństwa, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994, s. 13. 
12 Yi Fu-Tuan, Mityczna przestrzeń i mityczne miejsce, [w:] tenże, Przestrzeń i miej-
sce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 118. 
13 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do miste-
riów eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 51. 
14 L. Auerbach, J. Simpson, Wikingowie i Germanie. Sagi ludów Północy, przeł. A. 
Jacewicz, Warszawa 1998, s. 117. Jako ciekawostkę przywołać można fakt, iż wy-
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 Niektóre szczepy północnoamerykańskich Indian postrzegały zie-

mię jako istotę obdarzoną czuciem, a w elementach krajobrazu wi-

działy części jej ciała, kości czy włosy; zachodnioafrykańskie plemię 

Dogonów rozpoznawało w skałach kości, w glebie – wewnętrzną wy-

ściółkę brzucha, w czerwonej glinie – krew, a w białych kamieniach 

rzecznych – palce u stóp kosmicznego antropoida15. Istnieje również 

słowiański mit o stworzeniu świata z członków praczłowieka Adama, 

zachowany w staroruskim Wierszu o Gołębiej Księdze16.  

   Przedstawienie przestrzeni geograficznej jako ciała przetrwało w 

erze chrześcijańskiej i zostało utrwalone w pierwszych dziełach euro-

pejskiej kartografii. Na średniowiecznych mapach, przedstawiających 

„okrąg Ziemi” (orbis terrarum), róża wiatrów jest zorientowana ina-

czej niż na mapach późniejszych: na górze znajduje się nie północ, 

lecz wschód – kierunek wschodzącego Słońca, symbolizującego 

Chrystusa. Na wschodzie widnieje na mapie głowa Zbawiciela, na za-

chodzie (u dołu mapy) – Jego stopy; Jego prawa ręka wyciąga się nad 

Europą, lewa ręka – nad Afryką17. Jerozolima jest pępkiem Chrystusa i 

świata18.  

 Tak oto przestrzeń geograficzna jawi się jako wpisana w Ciało 

Chrystusa, zintegrowana z Zasadą, która organizuje wszechświat, z 

Bogiem-Człowiekiem. Archetyp przestrzeni jako (człekokształtnego) 

                                                                                                               

dawane (od 1881 r.) przez Szwedzkie Towarzystwo Antropologii i Geografii czaso-
pismo „Ymer”, na łamach którego w 1899 r. ukazał się artykuł Rudolfa Kjelléna 
(1864-1922) wprowadzający pojęcie geopolityki, otrzymało jako tytuł właśnie imię 
tej postaci mitycznej. Rok publikacji artykułu Kjelléna przyjmuje się za umowną da-
tę narodzin tej nauki. Zob. L. Sykulski, Geopolityka, s. 45; tenże, O aktualności 
geopolityki: krótkie wprowadzenie, „Geopolityka”, 2008, nr 1 (1), s. 4.  
15 Yi Fu-Tuan, Mityczna przestrzeń i mityczne…, s. 118. 
16 S. Schayer, Staroruski wariant wedyjskiego mitu o kosmicznym pramężu, [w:] ten-
że, O filozofowaniu Hindusów. Artykuły wybrane, red. M. Mejor, Warszawa 1988, s. 
126-127. 
17 Yi Fu-Tuan, Mityczna przestrzeń i mityczne…, s. 126. 
18 Tamże. 
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ciała dawał się zauważyć jeszcze długo u autorów nowożytnych, two-

rzących, wedle rozpowszechnionego mniemania, w okresie wzrostu 

krytycyzmu wobec myślenia mitycznego czy religijnego i kształtowa-

nia się nowego, zeświecczonego obrazu świata. Wydane w 1481 r. w 

Anglii Zwierciadło świata autorstwa kupca i dyplomaty Williama 

Caxtona porównuje kanały przechodzące przez ciało ziemi do naczyń 

krwionośnych przechodzących przez ciało ludzkie. Walter Raleigh, 

głośny żeglarz-podróżnik ery elżbietańskiej, dostrzegał w powietrzu 

podobieństwo do ludzkiego oddechu, zaś w zamkniętym cieple ziemi 

podobieństwo do temperatury ciała człowieka, zatem również wy-

obrażał sobie Ziemię jako organizm żywej istoty. Poglądy tego rodza-

ju jeszcze w XVIII wieku aprobowało naukowe Towarzystwo Królew-

skie w Londynie19.  

 Archetyp przestrzeni geograficznej jako ciała uobecnia się również 

w świecie współczesnym, choć jako nader archaiczny wydaje się do 

niego na pozór nie pasować. Zachował się na przykład w folklorze 

niektórych państw, gdzie krainy geograficzne lub inne elementy 

ukształtowania powierzchni ziemi na terytorium państwa przedstawia 

się jako części niepodzielnego ciała ojczyzny. W Serbii na przykład 

rzekę Neretvę wyobraża się jako jej aortę, zaś rzeka Drina z racji swo-

jego środkowego położenia pomiędzy wschodnią Bośnią a Serbią wła-

ściwą ukazywana bywa jako kręgosłup20. 

   Wedle cytowanych już Mircei Eliadego czy Gavina Flooda, wymie-

nione wcześniej kompleksy mityczne ukrywają niezwykle archaiczne 

                                                

19 Tamże, s. 118. 
20 I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. Magdalena 
Petryńska, Kraków 2001, s. 44-45. 
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założenie o związku pomiędzy wszechświatem a człowiekiem i jego 

ciałem21.  

 We wszystkich tych przypadkach ciało istoty pierwotnej – nadprzy-

rodzonej, lecz człekokształtnej – ulega podziałowi, rozczłonkowaniu, 

przez siły, które następnie składają z jego części nową całość, żyjącą i 

wewnętrznie uporządkowaną: kosmos, świat-organizm. Ich treścią jest 

podobieństwo pomiędzy światem a organizmem ludzkim. Najprostsze 

wyjaśnienie tego archetypu głosiłoby zapewne, iż człowiek wymyśla 

wizję kosmosu na swoje podobieństwo, rzutując na otaczający go 

świat obraz samego siebie. Wyjaśnienie takie, poza konstatacją naiw-

ności czy prymitywizmu wyznawcy tradycyjnych systemów religij-

nych, nie pomoże nam jednak zrozumieć myślenia tego ostatniego. 

Przebiegało ono bowiem, jak się wydaje, dokładnie odwrotnym torem: 

homo religiosus nie tworzył sobie kosmosu na własny obraz i podo-

bieństwo, lecz widział się stworzonym na podobieństwo kosmosu 

przez działające odgórnie, nadprzyrodzone siły. W jego oczach 

wszechświat jest ciałem-organizmem, całością wewnętrznie zróżni-

cowaną i zhierarchizowaną, w której każda z części pozostaje zależna 

od pozostałych. Nie obraz wszechświata i świata ziemskiego (geogra-

ficznego) został stworzony na podobieństwo człowieka, ale człowiek 

został stworzony na podobieństwo wszechświata i świata ziemskiego 

(geograficznego). W rezultacie działają w nim te same kosmiczne za-

sady, które rządzą całym uniwersum i ziemią. Archetyp przestrzeni 

geograficznej jako ciała ukrywa więc w sobie inny bardzo stary arche-

typ: człowieka jako mikrokosmosu, odbijającego w sobie kosmos i je-

                                                

21 M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 
1999, s. 45; tenże, Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1999, s. 225; G. 
Flood, Hinduizm. Wprowadzenie, przeł. M. Ruchel, Kraków 2008, s. 50-51. 
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go metafizyczną strukturę – znany Europejczykom od czasu wykrysta-

lizowania się doktryn pitagorejskich22.  

 Indyjski uczony Rana Singh23, znawca geografii sakralnej, wyróż-

nia w tym archetypie trzy poziomy bytu: mikrokosmos (człowiek), 

mezokosmos (przestrzeń geograficzna) i makrokosmos (wszechświat z 

jego metafizyczną strukturą), wskazując, iż na wszystkich trzech po-

ziomach odzwierciedlony musi być ten sam porządek zasad, który de-

finiuje miejsce człowieka zarówno w całym wszechświecie, jak i na 

ziemi24. I tu, być może, ujawnia się istota omawianego archetypu: 

mocne zakorzenienie człowieka w porządku kosmicznym, który sta-

wał się dlań rozpoznawalny za sprawą każdego elementu środowiska 

geograficznego, w jakim przyszło mu żyć. 

   Archetyp przestrzeni geograficznej jako ciała zapewne uderza obco-

ścią współczesnego człowieka, przyzwyczajonego do swego zeświec-

czonego i zracjonalizowanego obrazu świata. Nie jest łatwo wczuć się 

w sytuację duchową i zrozumieć sposób myślenia, od jakiego dzielą 

nas setki lat różnorodnych doświadczeń historycznych i powodowa-

nych przez nie intelektualnych przewartościowań. Nawet współczesna 

                                                

22 Zob. Anonim, Żywot Pitagorasa, [w:] Janina Gajda-Krynicka (red.), Żywoty Pita-
gorasa, przeł. J. Gajda-Krynicka, Wrocław 1993, s. 128-129. 
23 Rana P.B. Singh (ur. 1950) – geograf, religioznawca, profesor uniwersytetu w 
Waranasi. Autor licznych prac naukowych poświęconych geografii religii oraz 
geografii sakralnej, m.in. artykułów Introduction: The Layout of Sacred Places 
(1993) i Cosmic Layout of the Hindu Sacred City, Varanasi (Benares) (1993) oraz 
książek: Banaras (Varanasi): Cosmic Order, Sacred City, Hindu Tradition (1993), 
The Spirit and Power of Place (1994), Towards the Pilgrimage Archetype. The Pan-
cakroshi Yatra of Banaras (2002), Where the Buddha Walked (2003), Sacred Geog-
raphy of Goddesses in South Asia (2007, współautor Ravi Singh).  
24 R. Singh, Kashi & its Cosmos: Sacred Geography of Banaras, Hindus’ Holy City, 
http://www.tirthaplanetindia.org/Italiano/Archivio/ArticoliOn-line/Kashi_Rana.pdf 
(dostęp 27 VIII 2010 r.); tenże, Cosmic Layout of the Hindu Sacred City, Varanasi 
(Benares), 
http://lasur.epfl.ch/revue/A&C%20Vol%209%20No.2/SINGH.pdf (dostęp 11 I 2011 
r.), s. 239-240. 
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filozofia zna jednak drogę, na której staje się to możliwe. Drogę tę 

otwiera nam hermeneutyka i wypracowane przez nią metody25.  

 Dzięki niej możemy ponownie przyswoić sobie archetypy geografii 

sakralnej, takie, jak omawiany w niniejszym artykule, a poprzez nie 

uzyskać wewnętrzną więź z otaczającym nas światem, której zaledwie 

nikłymi odpryskami jawią się tworzone i promowane dzisiaj koncep-

cje w rodzaju „świadomości uniwersalnej”, „świadomości ekologicz-

nej” czy „etyki środowiskowej” (ang. environmental ethics). Choćby z 

tego powodu warto uczynić je przedmiotem badawczego zaintereso-

wania. 
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ROZDZIAŁ 3 

 

Mariusz Falkowski, Marek Pytel 

 

DETERMINANTY GEOPOLITYCZNE I ICH 
WPŁYW NA UKŁAD KOMUNIKACYJNY POLSKI 

 

 Wstęp 

 Układ komunikacyjny, rozpatrywany w jego najszerszym znacze-

niu, ma zasadniczy wpływ na wzrost i rozwój1 społeczno – gospodar-

czy każdego kraju. Jest prawdą, że brak właściwego systemu transpor-

towego2 lub złe jego funkcjonowanie czy niewłaściwa analiza potrzeb, 

co do dalszego jego rozwoju odbija się natychmiast na efektach go-

spodarczych, społecznych3, politycznych, a nawet militarnych danego 
                                                

1 Rozwój jest pojęciem szerszym od wzrostu i polega na zwiększaniu liczby elemen-
tów oraz zmianie relacji pomiędzy nimi, natomiast wzrost obejmuje tylko zwiększe-
nie liczby elementów (Zob. G. Gorzelak , Rozwój regionalny Polski w warunkach 
kryzysu i reformy, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, t. 14, 
Warszawa 1989, s. 15). Inaczej mówiąc, wzrost postrzegany jest, jako zmiana ilo-
ściowa, natomiast rozwój obejmuje zarówno zmiany ilościowe, jak i jakościowe, 
które możemy analizować i rozpatrywać w ujęciu procesowym lub celowym (Zob. 
Z. Chojnicki., T. Czyż, Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno - gospo-
darczego, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989 - 2002, red. J.J. 
Parysek, Wyd. BWN, Poznań 2004, s. 15). A zatem, wzrost jest podstawowym de-
terminantem wystąpienia rozwoju gospodarczego. 
2 Zgodnie z encyklopedią PWN, jest to pojęcie składające się ze zbioru elementów, 
relacji i procesów, które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów (określany 
często popytem na usługi transportowe) w strumień wyjścia z tego systemu (Zob. 
Encyklopedia PWN, www.pwn.pl). Inna definicja określa system komunikacyjny, 
jako układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą 
w taki sposób, aby sprawnie realizował przemieszczanie osób lub ładunków w cza-
sie i przestrzeni (Zob. M. Jacyna, Modelowanie i ocena systemów transportowych, 
Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009, s. 25). 
3 W niektórych publikacjach wpływ stanu infrastruktury na rozwój gospodarczy by-
wa kwestionowany z uwagi na nie uwzględnianie kosztów zewnętrznych. Teza ta 
nie jest słuszna tylko w przypadku regionów o słabej infrastrukturze transportowej, 
ponieważ w regionach tych nowe inwestycje transportowe należy traktować, jako 
konieczny warunek wzrostu ekonomicznego. 



 

 46 

regionu4. Jest to uwarunkowane tym, że jest on ważnym determinan-

tem stymulującym właściwe funkcjonowanie danego państwa po-

przez, m.in. sprawny i ekonomiczny przepływ środków materialnych 

(surowce i produkty), przewóz osób obsługujących procesy produk-

cyjne i turystyczne oraz realizację całokształtu zadań, związanych z 

potrzebami osób zatrudnionych w procesach produkcyjnych5.  

Ponadto, musimy pamiętać o tym, że system ten odgrywa istotną 

rolę w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa militarnego, ponieważ jest 

on jednym z głównych celów polityki obronnej państwa. Dlatego, jak 

łatwo możemy zauważyć, w ostatnich latach, w szybkim tempie na-

stępują daleko idące zmiany w systemach transportowych poszcze-

gólnych krajów, regionów czy kontynentów, ponieważ sprawnie funk-

cjonujący system transportowy bardziej niż kiedykolwiek, staje się si-

łą napędową rozwoju przemysłowego, intensyfikacji gospodarki oraz 

ma wpływ na podnoszenie standardów życiowych społeczeństwa. 

 Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest on niezbędny do zaspo-

kajania naturalnej potrzeby mobilności ludzi i towarów, a ze względu 

na jego uniwersalną rolę, jego planowanie, funkcjonowanie, moderni-

zowanie oraz rozbudowa muszą być ściśle podporządkowane celom i 

zasadom polityki społeczno – gospodarczej państwa. Szczególna od-

powiedzialność musi dotyczyć odpowiedniego kształtowania infra-

struktury komunikacyjnej poprzez preferowanie tych form transportu, 

które służą lepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów środków 

transportu oraz są jednocześnie przyjazne środowisku naturalnemu. A 

                                                

4 Za region uważa się wydzieloną przestrzeń. Z godnie z klasyfikacją NUTS (No-
menclature of Units for Territorial Statistics, klasyfikacja ujednolicona w ramach 
UE) wyróżnia się trzy płaszczyzny regionalne, a mianowicie: NUTS I - makroregio-
ny (grupujące województwa), NUTS II - regiony (województwa) i NUTS III - podre-
giony (grupujące powiaty). 
5 Procesy produkcyjne to: kształcenie, nauka, ochrona zdrowia, kultura czy zaspoka-
janie różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych ludności. 
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zatem, podstawowym dylematem każdego państwa powinna być kwe-

stia odpowiednich relacji funkcjonujących pomiędzy poszczególnymi 

gałęziami transportu6, a ich infrastrukturą7. 

System komunikacyjny Polski nie jest tematem dla geopolityków 

na tyle interesującym, aby mógł on konkurować z zagadnieniami, tzw. 

„wielkiej polityki”. A wła śnie ten problem, z pozoru mało ciekawy, 

stanowi dość ważny element w rozwoju politycznym, gospodarczym, 

obronnym czy ekonomicznym każdego kraju, ponieważ właściwe 

rozwiązanie systemu komunikacyjnego zapewnia właściwą integrację 

wszystkich regionów, równy ich rozwój gospodarczy (szczególnie du-

żych aglomeracji wielkomiejskich), a ponadto stymuluje właściwą ja-

kość obsługi przewozów pasażerskich i towarowych oraz przyczynia 

się do osiągnięcia należytego bezpieczeństwa militarnego, co w obec-

nej sytuacji geopolitycznej jest nie bez znaczenia. 

 W związku z tą problematyką autorzy w artykule starają się przed-

stawić najważniejsze determinanty geopolityczne, które miały istotny 

wpływ na aktualny stan skomunikowania poszczególnych regionów 

naszego kraju. 

 

1.  Analiza geopolityczna istniejącego układu komunikacyjnego  

 W Polsce zapóźnienia w rozbudowie układu komunikacyjnego są 

dość znaczne. Zarówno okres przed wstąpieniem do Unii Europej-

skiej, tzw. okres transformacji przedakcesyjnej, jak również okres po 

wstąpieniu do UE został w Polsce zmarnowany nie tylko z perspekty-

wy realizacji nowych inwestycji, ale również w odniesieniu do ich 

                                                

6 M. Jacyna, dz. cyt., s. 7. 
7 Infrastruktura transportu – obejmuje wszystkie obiekty i urządzenia stałe, mające 
wpływ na właściwe funkcjonowanie transportu. Wyróżnia się infrastrukturę liniową 
(drogi naturalne i sztuczne, a w tym drogi kołowe, linie kolejowe, szlaki wodne czy 
rurociągi przesyłowe) oraz punktową (punkty transportowe, porty morskie, lotniska, 
stacje kolejowe czy centra logistyczne). 
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właściwego planowania. Oczywiście, jedną z głównych przyczyn za-

stoju inwestycyjnego lat poprzednich był brak należytej wizji rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej, a planowane w tym czasie koncepcje 

przestrzennego zagospodarowania kraju oparte były z reguły na zało-

żeniach przyjętych jeszcze w okresie gospodarki planowanej central-

nie. Jej głównym założeniem był przede wszystkim interes Układu 

Warszawskiego oraz Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 

(RWPG)8, a nie interes naszego kraju. Tworzony wówczas układ sza-

chownicowy9 sieci transportowych, miał za zadanie zapewnienie 

sprawnego ruchu towarów, osób oraz wojsk pomiędzy ZSRR, a NRD, 

jak również przewóz towarów z południa na północ do polskich por-

tów morskich, realizowany na potrzeby przemysłu ciężkiego i ekspor-

tu surowców w ramach istnienia, tzw. „żelaznej kurtyny”10.  

                                                

8 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - międzynarodowa organizacja 
gospodarcza państw socjalistycznych, założona w styczniu 1949 r. na podstawie 
konwencji podpisanej przez: Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD (1950), Pol-
skę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Początkowo współpraca dotyczyła tylko handlu mię-
dzynarodowego (względnie trwałe powiązania poprzez zawieranie wieloletnich 
dwustronnych umów handlowych). Później objęła zakres postępu technicznego, ko-
ordynację planów gospodarczych, wspólne inwestycje, korzystanie z zasobów su-
rowcowych oraz podział pracy i specjalizację w produkcji ważniejszych wyrobów. 
RWPG przestała istnieć w 1989 r. (formalnie rozwiązana w 1991 r.) wraz  
z rozpadem ZSRR i wejściem krajów członkowskich na drogę transformacji gospo-
darek planowych w rynkowe. 
9 Model sieci komunikacyjnej typu szachownicowego zapoczątkowany został przez 
W.H. McLeana w roku 1930. Zakładał połączenie, w sposób najprostszy, wnętrza 
kraju z wybrzeżem morskim. Wyjściowymi elementami były, zatem porty morskie, 
do których doprowadzana była komunikacja lądowa o układzie prostokątnym. Osią 
układu była linia kolejowa biegnąca z portu w głąb lądu. Łączyły się z nią pod ką-
tem prostym linie kolejowe boczne lub drogi o nawierzchni utwardzonej, rozmiesz-
czone względem siebie równolegle. Skrzyżowania tych linii wyznaczały miejsca lo-
kalizacji miast (Zob. M. Potrykowski, Z. Taylor, Geografia transportu. Zarys pro-
blemów, modeli i metod badawczych, wyd. PWN, Warszawa 1982, s. 73 ÷ 75). 
10 „Żelazna kurtyna” – oznaczała podział Europy po II wojnie światowej na nieko-
munistyczne państwa zachodnioeuropejskie i wschodnioeuropejskie, pozostające w 
sferze wpływów Związku Radzieckiego. Określenie narzuconej izolacji obszarów 
pozostających pod wpływami ZSRR od niekomunistycznego świata. Żelazna kurty-
na uległa likwidacji po przemianach jesieni narodów w 1989 r. 
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Skutkowało to nie tylko faktycznym, ale i prognozowanym wza-

jemnym oderwaniem niektórych największych ośrodków gospodar-

czych i przemysłowych oraz słabym skomunikowaniem na skośnych 

kierunkach europejskich (głównie z północnego – wschodu na połu-

dniowy – zachód). Doszło do marginalizacji stolicy kraju w docelo-

wym układzie transportowym. Porty morskie stały się słabo dostępne 

dla najbliższych, dynamicznie rozwijających się krajowych ośrodków 

gospodarczych (Warszawa, Poznań czy Łódź). Następował powolny 

regres transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zachowano ar-

chaiczny podział szlaków drogowych na autostrady (były przewidzia-

ne przede wszystkim dla tranzytu) oraz drogi ekspresowe, zaś prze-

miany w transporcie kolejowym i lotniczym były hamowane instytu-

cjonalnie, co nie sprzyjało modernizacji, konkurencyjności i decentra-

lizacji11. Jedynymi elementami sieci transportowej, które  

w tym czasie można uznać za uzasadnione rozwiązania to przede 

wszystkim budowa rurociągu „Przyjaźń”, który w założeniu miał 

wspierać systemem dystrybucji ropy naftowej dla zachodnich sateli-

tów ZSRR oraz gazociągu jamalskiego, który miał zapewnić dostawy 

gazu ziemnego do Europy Zachodniej. 

 W okresie transformacji dużych inwestycji komunikacyjnych pra-

wie nie podejmowano, a zakres ich modernizacji był bardzo ograni-

czony. Doprowadziło to sytuacji, którą można określić, jako „głęboko 

kryzysową” oraz „skrajnie nieprzystającą” do potrzeb gospodarki i 

społeczeństwa. W tym czasie współczynnik nasycenia siecią autostrad 

w naszym kraju wynosił około 1 km na 100 tys. mieszkańców, co pla-

sowało Polskę na ostatnim miejscu wśród największych krajów wstę-

pujących w struktury UE. Będąc największym obszarowo i demogra-

ficznie nowym państwem członkowskim, Polska dysponowała zaled-
                                                

11 Zespół ekspertów naukowych, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju do roku 2033, Warszawa, grudzień 2008, s. 47. 
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wie 405 km długości autostrad, z czego większość stanowiły niere-

montowane, przedwojenne szlaki poniemieckie. Jednocześnie przecią-

żenia niektórych elementów infrastruktury (np. duża liczba zestawów 

pojazdów przekraczających dopuszczalne naciski na oś) oraz zanie-

dbania remontowe doprowadziły do zniszczenia nawierzchni sieci 

drogowej, dewastacji śródlądowych dróg wodnych, zamknięcia ponad 

8 tys. km linii kolejowych oraz pogorszenia stanu większości pozosta-

łych istniejących połączeń, skutkujących zmniejszeniem prędkości 

przejazdu na tych szlakach. W efekcie tych zaniedbań, Polska w roku 

2004 wstąpiła do Unii Europejskiej z infrastrukturą niewiele różniącą 

się od tej, jaką posiadała pod koniec lat osiemdziesiątych XX w., a 

prawie wszystkie przewidywane nowe plany inwestycyjne zakładały 

jej rozbudowę w oparciu tylko i wyłącznie o środki finansowe, które 

miały być pozyskiwane z funduszy unijnych. 

 A zatem, infrastruktura transportowa stała się barierą wzrostu pro-

duktu krajowego brutto (PKB). W wyniku jej niedorozwoju pogorsze-

niu uległa relatywna dostępność przestrzenna wielu ośrodków i regio-

nów w skali regionalnej, krajowej i europejskiej. Pojawiło się zagro-

żenie dezintegracji policentrycznej12 sieci osadniczej. Obniżyła się 

konkurencyjność poszczególnych miast i obszarów dla inwestorów 

oraz turystów zagranicznych13, a polityka transportowa państwa reali-

zowała założenia przyjęte jeszcze w latach 70 – tych XX w., które 

oparte były na archaicznym podziale tras szybkiego ruchu na auto-

strady i drogi ekspresowe, które miały być alternatywą dla autostrad. 

                                                

12 Aglomeracje policentryczne i monocentryczne stanowią dwa podstawowe typy 
form osadniczych. W przypadku aglomeracji monocentrycznej mówimy o jednym 
ośrodku dominującym i co najmniej 1 ÷ 2 ośrodkach podporządkowanych, nato-
miast w przypadku układu policentrycznego mamy do czynienia z 2 lub więcej 
ośrodkami o zbliżonym potencjale demograficznym i ekonomicznym oraz towarzy-
szącym im ewentualnie innym mniejszym miastom. 
13 Zespół ekspertów naukowych, dz. cyt., s. 45. 
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A właśnie te drogi przez to, że są planowane i budowane „po śladzie” 

starej drogi krajowej, często generują większe koszty ekonomiczne 

niż autostrady, ponieważ z trudem poddają się wariantowaniu, są nie 

mniej kapitałochłonne, a dodatkowo prowadzą do rozbicia lokalnych 

układów osadniczych. Dodatkowo, niektóre z nich na pewnych odcin-

kach planowane są, jako drogi jednojezdniowe, co z punktu widzenia 

ich przepustowości jest rozwiązaniem archaicznym i niespełniającym 

podstawowych kryteriów, dotyczących rozwoju sieci transportowej, 

jakimi są: rozładowanie ruchu, zmniejszenie zanieczyszczenia środo-

wiska naturalnego czy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa na 

drogach. W wyniku uwzględnienia tych wszystkich czynników we-

wnętrznych14 następował przyśpieszony regres infrastruktury komuni-

kacyjnej. 

 Zastój inwestycyjny w tym okresie był również silnie uwarunko-

wany instytucjonalnie. Był to efekt zachwiania hierarchiczności oraz 

jednoczesnej inercji planowania przestrzennego, oderwania polityki 

transportowej od polityki fiskalnej15, opóźnień w zdecydowanej re-

strukturyzacji przewoźników państwowych, a także mankamentów 

prawa o zamówieniach publicznych, tj. procedur przetargowych i 

niewydolności systemu sądownictwa16. W tym okresie rola zaspokaja-

nia potrzeb wewnętrznych kraju była traktowana bardzo marginalnie. 

Tym samym następował okres stopniowej dekapitalizacji sieci komu-

nikacyjnej naszego kraju po części uwzględniający nowe uwarunko-

                                                

14 Do czynników tych najczęściej zalicza się: kongestię (oznacza skupienie, nagro-
madzenie, zatłoczenie lub przeciążenie ruchu na szlakach komunikacyjnych, popu-
larnie nazywana jest „korkiem drogowym”), zanieczyszczenie środowiska, wypadki, 
większe zużycie paliw płynnych oraz części samochodowych. 
15 Wzrost mobilności społeczeństwa, motoryzacji i decentralizacja przewozów gene-
rowały znaczące dochody budżetowe, które nie przekładały się na inwestycje infra-
strukturalne. 
16 Po roku 2004 system prawny okazał się też niedostosowany do unijnych dyrektyw 
środowiskowych. 
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wania geopolityczne. Wydawać by się mogło, że okres po wstąpieniu 

do UE spowoduje radykalną zmianę w rządowych planach infrastruk-

turalnych i poprawi skomunikowanie poszczególnych regionów i ob-

szarów naszego kraju. 

 Niestety, okres po wstąpieniu do UE, czyli, tzw. okres członkostwa 

nie wpłynął zasadniczo na poprawę naszej sytuacji komunikacyjnej. 

Było to spowodowane po części brakiem odpowiednich rządowych 

planów, mających na celu rewitalizację pewnych gałęzi transportu ta-

kich, jak transport kolejowy, śródlądowy czy drogowy, w tym szcze-

gólnie w aspekcie połączeń drogami szybkiego ruchu najważniejszych 

ośrodków społeczno - gospodarczych. Powstające w tym czasie plany 

budowy autostrad oparte były z reguły na założeniach opracowanych i 

przyjętych jeszcze w latach 70 – tych XX w. Co ciekawe, w planach 

tych nie przeanalizowano potrzeby odpowiedniego skomunikowania 

głównych ośrodków rozwojowych, tj. aglomeracji: warszawskiej, 

trójmiejskiej, poznańskiej, wrocławskiej, szczecińskiej czy krakow-

skiej poprzez poprowadzenie sieci autostrad w układzie heksagonal-

nym, a nie równoleżnikowym. Widzimy wyraźnie, że chociaż obecny 

układ sieci autostrad przechodzi przez większość głównych ośrodków 

gospodarczych to nie łączy je ze sobą w sposób optymalny17.  

 Konsekwencją braku tych połączeń jest nie tylko mniejsza wymia-

na pasażerów, towarów i usług, ale również ograniczenie przepływów 

pozytywnych impulsów z dużych aglomeracji do ośrodków mniej-

szych, tj. byłych miast wojewódzkich, a obecnie powiatowych. Skut-

kiem tego jest rosnąca polaryzacja społeczno – gospodarcza i „wy-

mywanie” różnorodnych, najczęściej najbardziej pożądanych funkcji 

wyższego rzędu z obszarów peryferyjnych. Widocznym problemem 

jest również brak odpowiednich szybkich połączeń komunikacyjnych 
                                                

17 Przykładowo, miasto Wrocław ma lepsze skomunikowanie z Berlinem, niż z War-
szawą, Łodzią, Poznaniem czy Trójmiastem. 
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w aspekcie ruchu turystycznego, zarówno krajowego, jak i zagranicz-

nego. Powoduje to, że ruch turystyczny, szczególnie zagraniczny, 

skierowany jest niemal wyłącznie do największych aglomeracji miej-

skich (najczęściej do miast, które posiadają porty lotnicze i połączenia 

międzynarodowe) oraz do zaledwie kilku regionów turystycznych 

(Pobrzeże Szczecińskie i Koszalińskie, Karkonosze, Beskidy Zachod-

nie, Tatry, Bieszczady i niektóre części Pojezierza Mazurskiego)18.  

 Ponadto, możemy zauważyć, że inwestycje transportowe stały się 

elementem gry politycznej partii rządzących, czego dowodem były 

częste zmiany w planach i inwestycjach infrastrukturalnych. Takie 

działanie w jakimś stopniu przyczyniło się do wykreślenia autostrady 

A 3 i A 8 z rządowych projektów strategicznych. Nie widać także od-

powiedniego wykorzystania naszego położenia geograficznego, 

szczególnie w aspekcie wykorzystania korytarzy transportowych UE,  

w tym korytarza Północ – Południe, spinającego Szwecję, Finlandię, 

Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Austrię oraz Włochy, czyli łączące-

go ze sobą trzy baseny morskie19. 

 Położenie Polski w Europie Środkowej, w strefie pośredniej, po-

między centralną, a peryferyjną strefą Unii Europejskiej daje nam 

również wysoką potencjalną dostępność przestrzenną do głównych 

ośrodków gospodarczych i politycznych w skali UE, jak również Eu-

ropy, jako kontynentu. Wynika to z bezpośredniego sąsiedztwa z 

Niemcami, czyli kraju o największym potencjale gospodarczym i lud-

                                                

18 T. Komornicki, P. Szleszyński, G. Węcławowicz, O potrzebie nowej wizji rozwoju 
sieci infrastruktury transportowej Polski”, Przegląd komunikacyjny nr 6/2006, War-
szawa, czerwiec 2006, s. 14. 
19 Transport powinien się odbywać poprzez Morze Czarne, Morze Śródziemne, kie-
rując drogą lądową (najlepiej transportem kolejowym) do basenu Morza Bałtyckie-
go. 
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nościowym w UE, a także graniczenie przez Morze Bałtyckie z naj-

bardziej zaawansowanymi technologicznie państwami Nordyckimi20.  

Ponadto, położenie to pozwala nam prowadzić odpowiednią polity-

kę tranzytową, ponieważ Unia Europejska jest tak dużą przestrzenią 

społeczno – gospodarczą, tak wielką globalną gospodarką, że musi za-

równo importować, jak również eksportować swoje towary w różne 

obszary świata. Nie możemy jednak zapomnieć, że dla Unii Europej-

skiej korytarze transportowe przez Polskę nie będą jedynym rozwią-

zaniem tranzytu na wschód, a i wschodni partnerzy będą omijać nasz 

kraj z różnych względów (typowym przykładem tego działania jest 

rozbudowa rosyjskich portów nad Morzem Bałtyckim do połączeń 

„autostradami morskimi21” z pominięciem terytorium Polski czy bu-

dowa gazociągu północnego do transportu gazu ziemnego z Rosji do 

Niemiec). Tranzyt staje się więc aktywnością polityczną, wspierającą 

wybrane regiony o dużej aktywności gospodarczej22. 

 Na koniec warto również poruszyć kwestię budowy kolei dużych 

prędkości, rozwoju transportu intermodalnego23 oraz transportu prze-

syłowego, szczególnie w aspekcie dywersyfikacji dostaw ropy nafto-

wej i gazu ziemnego. Koleje dużych prędkości (KDP)24 obecnie na ca-

                                                

20 Zespół ekspertów naukowych, dz. cyt., s. 13. 
21 Autostrady morskie (ang. sea motoways) – koncepcja europejskiej polityki tranzy-
towej, polegająca na przesunięciu przewozów drogą lądową wzdłuż Bałtyku na mo-
rza (Morze Czarne, Morze Śródziemne). 
22 J. Kleniewski, Międzynarodowe korytarze tranzytowew relacjach wschód – za-
chód i północ - południe, opracowanie zwarte na temat: Tranzyt europejski wyzwa-
niem dla Polski, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2007, s. 48. 
23 Transport intermodalny – jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż 
jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jed-
nostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego na całej trasie przewo-
zów. 
24 Reguluje to Uchwała Rady Ministrów Nr 276/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w 
sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej - „Programu budowy i uruchomienia 
przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”. 
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łym świecie25 stanowią główny instrument, dla którego kolej staje się 

konkurencyjna w stosunku do innych gałęzi transportu. Podobnie mu-

si być również w naszym kraju. Są to linie o wysokich parametrach 

technicznych, umożliwiających podróżowanie ze średnią prędkością 

ponad 200 km/h. Rola tego środka transportu kolejowego, jako ekolo-

gicznego, energooszczędnego i bezpiecznego została wskazana w do-

kumentach transportowych UE26, jako jeden z priorytetów inwesty-

cyjnych do realizacji na najbliższe lata. Niestety, Polska nie posiada 

tego typu nowoczesnych linii kolejowych27, ale na uwagę zasługuje 

fakt, że ich budowa znalazła się w rządowych, dalekosiężnych planach 

infrastrukturalnych28, dotyczących rozwoju sieci transportowych. Re-

alizacja tego programu jest kluczowym elementem restrukturyzacji 

polskich kolei w kierunku ich unowocześnienia i włączenia w euro-

pejski obszar kolejowy, którego standardy i jakość umożliwi ą sprosta-

nie współczesnym oczekiwaniom społeczeństwa, a także gospodarki. 

 Transport intermodalny może odgrywać w naszym kraju znaczącą 

rolę, zwłaszcza w obsłudze obrotów handlu zagranicznego w relacjach 

lądowych, lądowo – morskich i lądowo – lotniczych oraz obsłudze 

przewozów tranzytowych przez terytorium Polski. Warunkiem musi 

być jednak stworzenie odpowiedniego planu rozwoju sieci terminali  

i centrów logistycznych oraz połączenie ich z istniejącą oraz planowa-

                                                

25 Linie tego typu mają obecnie na świecie, m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Wło-
chy, Belgia, Wlk. Brytania, Holandia, Japonia, Korea Poł., Chiny, Tajwan, USA czy 
Turcja. W Europie stan ich długości w roku 2009 wynosił ponad 5,5 tyś. km. 
26 Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dą-
żenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 
KOM(2011) 144, Bruksela, dn. 28.03.2011 r. 
27 Do budowy tych linii przystępują obecnie, oprócz Polski, takie kraje jak: Austria, 
Słowacja, Czechy, Węgry czy Rumunia. Szerzej to zestawienie zostało poruszone w 
wystąpieniu Siima Kallasa (zob. Investing in transport infrastructure, speech in 
European Investment Bank (EIB) Regional Forum, Warsaw, 26 November 2010). 
28 Pierwsze koncepcje budowy tego typu linii powstawały jeszcze w latach 90 - tych 
ubiegłego wieku. 
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ną infrastrukturą drogową czy kolejową. Istnieje w tym przypadku po-

trzeba stworzenia kilkunastu dużych centrów logistycznych o znacze-

niu międzynarodowym. Szczególny nacisk powinniśmy położyć na 

wykorzystanie dość gęstej sieci naszych linii kolejowych, które po-

winny stanowić priorytet w tworzeniu powiązań intermodalnych. Nie-

stety, kiepski stan infrastruktury kolejowej powiązany z niską produk-

tywnością oraz ograniczonym poziomem inwestycji ze środków pu-

blicznych skutkuje wysokimi kosztami utrzymania sieci dla operato-

rów kolejowych, a co za tym idzie ogranicza atrakcyjność gospodar-

czą tego sektora. Sytuacja ta powoduje, że to transport drogowy staje 

się bardziej atrakcyjny dla przewoźników pasażerskich i towarowych, 

w tym również przewozów towarów ciężkich, co niestety hamuje 

rozwój transportu intermodalnego i niszczy istniejącą infrastrukturę 

drogową. Co się tyczy zaś transportu przesyłowego, błędem naszej 

polityki energetycznej jest nie wykorzystanie istniejącego ukraińskie-

go rurociągu Odessa – Brody i nie przedłużenie jego przebiegu do 

Płocka29.  

 Byłaby to alternatywa dla dostaw ropy naftowej z Rosji, ponieważ 

spowodowałaby to dywersyfikację jej dostaw, np. ze złóż kaspijskich, 

tj. z Azerbejdżanu, Kazachstanu czy Turkmenistanu, a docelowo na-

wet z Ameryki Południowej (np. z Wenezueli). Brak właściwie pro-

wadzonej polityki energetycznej spowodował, że to Rosjanie wy-

dzierżawili30 ten ropociąg i wykorzystują go do eksportu rosyjskiego 

surowca przez Morze Czarne w różne obszary świata. Podobnie wy-

gląda sytuacja w dostawie gazu ziemnego i obejście terytorium nasze-

                                                

29 Rurociąg Odessa – Brody – Płock (dalej w kierunku Gdańska) mógłby stanowić 
element Euroazjatyckiego Korytarza Naftowego i umożliwi ć dostawy ropy naftowej 
z krajów rejonu Morza Kaspijskiego do Polski. Póki, co z tego rurociągu (Odessa – 
Brody) korzystają rafinerie białoruskie i ukraińskie, które otrzymują tą drogą azer-
ską ropę dostarczaną tankowcami do Odessy. 
30 Ropociąg od Ukrainy wydzierżawił rosyjsko – brytyjski koncern TNK – BP. 



 

 57 

go kraju poprzez wybudowanie pod dnem Morza Bałtyckiego gazo-

ciągu północnego, który jest sprzeczny z polskim interesem energe-

tycznym. Dzięki tej inwestycji Polska straciła na znaczeniu, jako kraj 

tranzytowy rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Co więcej, w 

przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Rosją może to zachwiać na-

szym bezpieczeństwem energetycznym. 

 

2. Determinanty geopolityczne mające wpływ na układ komu-

nikacyjny  

 Nowe uwarunkowania wewnętrzne, mające duży wpływ na aktual-

ny stan skomunikowania naszego kraju wyrażały się przede wszyst-

kim w następujących determinantach: 

− przejście do gospodarki rynkowej (konkurencja 

między rodzajami transportu i podmiotami) oraz 

ograniczenie dotacji dla przewoźników publicz-

nych; 

− decentralizacja i prywatyzacja gospodarki (powsta-

nie dużej liczby małych podmiotów o bardzo zróż-

nicowanych przestrzennie potrzebach transporto-

wych); 

− zmniejszona rola przemysłu ciężkiego i ograniczo-

ny, a później przeżywający stagnację i regres trans-

port przewozów masowych; 

− przestarzały i nie rentowny układ naszej sieci kole-

jowej, nawiązujący w 80% swoim przebiegiem do 

układu funkcjonującego pod koniec lat 30 – tych 

XX w.; 
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− malejąca rola kolei w obsłudze regionalnej oraz ob-

szarów metropolitarnych31; 

− dekapitalizacja śródlądowych dróg wodnych; 

− zmiany w kierunkach interakcji międzynarodo-

wych; 

− masowa motoryzacja i związany z nią wzrost mo-

bilności codziennej społeczeństwa oraz wzrost licz-

by samochodów osobowych; 

− znaczne przyśpieszenie procesów suburbanizacyj-

nych32, skutkujące narastaniem natężenia ruchu i 

trudnościami komunikacyjnymi dużych ośrodków 

miejskich; 

− liberalizacja rynków transportowych (lotniczego, 

samochodowego, kolejowego, śródlądowego czy 

morskiego); 

− znaczne opóźnienia w realizacji rządowych planów 

rozbudowy infrastruktury drogowej (autostrady) 

oraz usuniecie niektórych odcinków z obowiązują-

cych projektów; 

− ograniczenia dla rozbudowy infrastruktury i funk-

cjonowania transportu, wynikające z prawodawstwa 

unijnego (np. w zakresie ochrony środowiska  

i emisji CO2, pomocy publicznej czy zmniejszenia 

czasu pracy kierowców); 

                                                

31 W. Suchorzewski, Transport w „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju” , styczeń 2005, s. 9. 
32 Suburbanizacja (ang. suburb – przedmieście) to jedna z faz rozwoju miasta. Pole-
ga ona na wyludnianiu się centrum i rozwoju strefy podmiejskiej. Wynikiem subur-
banizacji jest rozwój infrastruktury (zabudowa mieszkaniowa, punkty handlowo-
usługowe, połączenia komunikacyjne itp.) na obszarach podmiejskich oraz tworze-
nie się, tzw. miast - sypialni, których mieszkańcy dojeżdżają do pracy, do centrum 
miast. 
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− regulacje prawne pozwalające na łatwe blokowanie 

inwestycji przez różnego rodzaju organizacje oraz 

osoby prywatne; 

− inercja planowania przestrzennego33 wyrażająca się, 

m.in. w nieuwzględnianiu nowych uwarunkowań 

funkcjonowania i rozwoju infrastruktury oraz for-

sowanie projektów przygotowywanych jeszcze w 

latach 70 – tych lub wcześniej; 

− wzrost kosztów nośników energii, w tym szczegól-

nie paliw płynnych; 

− włączenie w system korytarzy TEN – T34 i dostęp 

do funduszy Unii Europejskiej, umożliwiających 

podjęcie szerokiego programu inwestycyjnego; 

− przyśpieszona metropolizacja przestrzeni35; 

− malejący udział transportu publicznego w przewo-

zach i rosnące zatłoczenie dróg (duża kongestia), 

które stało się problemem nie tylko w dużych, ale 

także średnich i małych miastach, w których szcze-

                                                

33 Obowiązujący docelowy układ infrastruktury komunikacyjnej kraju powstał, w 
dużym stopniu, jeszcze w okresie gospodarki centralnie planowanej i miał w założe-
niu zaspokajanie jej potrzeb. 
34 Trans – Europejskie Sieci Transportowe (TEN – T) – idea powstała pod koniec lat 
80 XX wieku przez kraje członkowskie UE (Art. 154 Traktatu z Maastricht, 1993 
r.), której głównym celem była promocja połączeń i interoperacyjności narodowych 
sieci transportowych oraz dostępu do tych sieci, uwzględniając potrzeby połączeń 
różnych obszarów, wysp, regionów pozbawionych dostępu do mórz oraz peryferyj-
nych z centralnymi regionami Wspólnoty Europejskiej. 
35 Proces polegający na zrywaniu i osłabianiu więzi między centrum miasta, a ota-
czającym go regionem i zastępowaniu ich relacjami z całym kontynentem, a nawet 
światem. Towarzyszy temu zjawisko powstawania nieciągłości użytkowania prze-
strzeni zurbanizowanej. Obszar wokół metropolii przejmuje jedynie funkcje sypial-
niane i rekreacyjne. Główne miasta stają się węzłami przepływów handlowych, in-
formacyjnych i naukowych. W ten sposób tworzą się duże nierówności przestrzen-
ne, objawiające się dominacją metropolii nad resztą regionu. 
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gólnie dużą uciążliwość stwarza ruch tranzytowy 

(brak obwodnic miast); 

− przygotowania prawno – organizacyjne i finansowe 

planowanych inwestycji drogowych trwały niejed-

nokrotnie dłużej niż sam proces inwestycyjny36; 

− błędne dzielenie inwestycji drogowych na poszcze-

gólne etapy realizacji bez uwzględniania struktury 

przestrzennego zagospodarowania kraju i popytu 

wewnętrznego; 

− wielokrotne zmiany w koncepcjach budowy sieci 

dróg szybkiego ruchu37; 

−  „polityczny” układ przebiegu autostrad w układzie 

równoleżnikowym, wspierający realizację polityki 

transportowej UE, w tym szczególnie Niemiec,  

a także Rosji; 

− inwestycje transportowe często były elementem gry 

politycznej partii rządzących, czyli były planowane 

i realizowane tylko, dlatego, że były zgodne z inte-

resami różnych grup o charakterze lokalnym, regio-

nalnym, sektorowym czy kapitałowym; 

− zły stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej; 

− zdekapitalizowany tabor kolejowy, autobusowy, po-

jazdów ciężarowych, tramwajowych, żeglugi śród-

lądowej, morskiej oraz żeglugi powietrznej; 

                                                

36 S. Koziarski, Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce, Wyd. UO, 
Studia i Monografie Nr 440, Opole 2010, s. 145. 
37 Od preferowanego w latach 90 – tych systemu koncesyjnego do zakładanego 
zwiększonego udziału państwa w budowie, poprzez układ partnerstwa publiczno – 
prywatnego do systemu „Zaprojektuj i Zbuduj”; Tamże, s. 145. 



 

 61 

− ograniczone środki finansowe, w tym w szczegól-

ności na dofinansowanie transportu publicznego i 

brak wieloletniego planowania finansowego38; 

− brak alternatywnych rozwiązań dywersyfikujących 

dostawy paliw płynnych poprzez, np. rozbudowę 

dodatkowych linii przesyłowych; 

− opóźnienie procesu budowy kolei dużych prędkości 

(KDP); 

− proces konwergencji gospodarczej39 na poziomie 

europejskim wyrażający się, m.in. w aprecjacji40 

złotego i wzroście kosztów pracy oraz cen gruntów; 

− planowanie rozwoju transportu realizowane od-

dzielnie dla poszczególnych sektorów, co skutko-

wało brakiem harmonijnego ich rozwoju; 

− przystąpienie Polski do układu z Schengen41. 

 Wymienione czynniki wpłynęły zasadniczo na przyśpieszenie 

zmian w strukturze transportowej zarówno w masowych przewozach 

towarowych, jak również przewozach pasażerskich (wyniki pracy 

przewozowej ujęto w tabeli 1). Przez cały okres transformacji w obu 

tych kategoriach wzrastało znaczenie transportu drogowego kosztem 

                                                

38 W. Suchorzewski, dz. cyt., str. 9. 
39 Hipoteza konwergencji gospodarczej formułuje twierdzenie, iż gospodarki bied-
niejsze, tj. zaczynające rozwój z niższym poziomem kapitału i produktu na 1 miesz-
kańca, osiągają wyższe stopy wzrostu i tym samym niwelują zapóźnienia w stosun-
ku do krajów bogatszych. Hipoteza ta opiera się na modelu wzrostu gospodarczego 
nazwanego modelem Solowa. 
40 Aprecjacja pieniądza – wzrost kursu waluty krajowej względem walut zagranicz-
nych, powstały w wyniku przewagi popytu nad podażą, oznaczający wzrost siły na-
bywczej waluty. Aprecjacja pieniądza jest często konsekwencją deflacji. 
41 Porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między pań-
stwami członkowskimi układu. Polska przystąpiła do układu 21 grudnia 2007 r. 
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kolejowego42, zarówno w transporcie towarowym, jak i pasażerskim. 

Ponadto, w przewozach towarów malała rola żeglugi morskiej, a 

wzrastała transportu przesyłowego. W ruchu pasażerskim rósł udział 

komunikacji lotniczej kosztem transportu kolejowego. Po akcesji do 

Unii Europejskiej zahamowany został spadek znaczenia kolei w prze-

wozach towarowych i pasażerskich. Drastycznie zmalała część pracy 

przewozowej przypadająca na żeglugę morską (zmniejszenie przewo-

zów dalekomorskich). Na uwagę zasługuje ogromny wzrost udziału 

transportu powietrznego w przewozach pasażerskich oraz zatrzymanie 

tendencji wzrostowej w transporcie drogowym43. 

 

Tabela 1. Praca przewozowa według rodzajów transportu w latach 

1990 ÷ 2010 
Ładunki w odsetkach Pasażerowie w odsetkach 

1990 2004 2006 2008 2010 1990 2004 2006 2008 2010 Rodzaje 
transportu 

Tonokilometry Pasażerokilometry 

Transport 
samocho-
dowy  
(bez komu-
nikacji 
miejskiej) 

11,6 38,0 54,8 62,4 70,4 45,9 53,8 48,1 47,3 45,0 

Transport 
kolejowy 

24,1 18,0 21,5 18,6 15,4 49,6 33,0 31,7 35,7 37,4 

Transport 
lotniczy 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 4,4 12,8 19,9 16,7 17,2 

Transport 
ruroci ągo-
wy 

4,1 8,5 10,3 7,6 7,6 - - - - - 

                                                

42 Jeżeli w analizach ruchu uwzględnimy indywidualny transport drogowy to udział 
transportu samochodowego w całym ruchu pasażerskim osiągnął poziom około 90 
%. 
43 Zespół ekspertów naukowych, dz. cyt., s. 44. 
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Żegluga 
morska 

59,9 35,1 12,8 10,9 6,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

Żegluga 
śródlądowa 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności w 1990, 

2004,2006, 2008 i 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 

 

Obecny układ elementów sieci transportowej został przedstawiony na 

rys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Stan zaawansowania budowy autostrad w roku 2012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Materiały poglądowe GDDKiA. 
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Rys. 2. Stan zaawansowania budowy dróg ekspresowych w roku 

2012. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Materiały poglądowe GDDKiA. 

 

 
Rys. 3. Układ sieci kolejowej w roku 2012 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.plk-sa.pl. 
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Rys. 4. Układ głównych śródlądowych dróg wodnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Materiałów Krajowego Zarządu  

Gospodarki Wodnej.  
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Rys. 5. Rozmieszczenie portów lotniczych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Materiałów Urzędu Lotnictwa Cywilne-

go. 

 

 
Rys. 6. Polskie porty morskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wiking.edu.pl. 
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Rys. 7. Sieć rurociągów przesyłowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Koziarski S., op. cit., s. 133. 

 

 Podsumowanie 

 Przedstawiając powyższe determinanty, które miały istotny wpływ 

na obecny stan skomunikowania naszego kraju, należy jednoznacznie 

stwierdzić, że polityka transportowa państwa przez ostatnie lata pro-

wadzona była w oderwaniu od aktualnych potrzeb komunikacyjnych 

funkcjonujących w naszym kraju podmiotów gospodarczych oraz ca-

łego społeczeństwa. Pokazują, jak duże mamy zapóźnienia w aktual-

nym układzie komunikacyjnym, czego wynikiem jest słabe skomuni-

kowanie poszczególnych regionów kraju. Oczywiście, wpływ na to 

miały różne procesy przemian zarówno historycznych, gospodar-

czych, militarnych czy społecznych. Układ, który w wyniku tych 
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wszystkich przeobrażeń, został po części „odziedziczony” po latach 

funkcjonowania w różnych okresach społeczno – politycznych, które 

w pewien sposób kształtowały naszą politykę transportową. W wyniku 

realizacji tej polityki powstał pewien „oderwany” niezrównoważony 

układ komunikacyjny, w którym najważniejszą funkcję pełni transport 

drogowy, a który to układ miał nam zagwarantować odpowiedni roz-

wój społeczno –gospodarczy. Niestety, układ ten w żaden sposób nie 

zaspokaja aktualnych potrzeb komunikacyjnych i widać wyraźnie, 

brak w jego systemie pewnych przemyślanych działań natury prawnej, 

które mogłyby poprawić jego istniejący stan, szczególnie w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz ob-

szarów regionalnych44. 

 Czynniki te, ukazują, dlaczego aktualny stan infrastruktury trans-

portowej jest tak bardzo zapóźniony w stosunku do innych krajów 

UE. Uwidacznia się to szczególnie w takich aspektach komunikacyj-

nych, jak: drogi szybkiego ruchu, koleje dużych prędkości, wykorzy-

stanie transportu kombinowanego, w tym żeglugi śródlądowej, rewita-

lizacja45 i rentowność polskich linii lotniczych czy dywersyfikacja do-

staw paliw płynnych. Niestety, stworzona w ten sposób sytuacja nie 

sprzyja naszemu rozwojowi gospodarczemu, a czasami wydaje się, że 

jest hamulcem w tym procesie. Świadczy to, że obecna polityka trans-

portowa państwa prowadzona jest w oderwaniu od aktualnych doku-

mentów strategicznych46, w których zawarte są główne ramy odnie-

                                                

44 „Białą plamą” na naszej mapie skomunikowania jest obszar wschodniej Polski, w 
tym szczególnie województwo podlaskie, gdzie mamy najmniejszą gęstość drogową 
i kolejową. 
45 Określenie rewitalizacja jest używane powszechnie w odniesieniu do różnych 
dziedzin nauki, wiedzy i gospodarki. W praktyce technicznej słowem tym określa 
się przywrócenie funkcji pierwotnie spełnianych przez urządzenie, które aktualnie 
tych funkcji nie spełnia. 
46 Tymi dokumentami są: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspekty-
wą do 2030), Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia 
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sienia dotyczące rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju i moderni-

zacji sieci transportowej oraz w oderwaniu od aktualnych potrzeb go-

spodarczych, politycznych, obronnych i społecznych. 

 Budowa i modernizacja polskiej infrastruktury transportowej po-

winna być prowadzona na podstawie ilościowego, gałęziowego i prze-

strzennego rozkładu potrzeb przewozowych przede wszystkim nasze-

go kraju, a dopiero później w powiązaniu z działaniami zmierzającymi 

do zrealizowania wymogów i ustaleń w ramach członkostwa UE. Nie 

może być tak, że marginalizuje się rolę popytu wewnętrznego, jako 

czynnika kształtującego docelową sieć transportową nad czynnikiem 

supremacji potrzeb UE. Celowym powinno tu być raczej godzenie obu 

tych rodzajów popytu, niż tworzenie różnic pomiędzy nimi47. To 

wszystko powoduje, że musimy dążyć do realizacji podstawowego ce-

lu polityki transportowej państwa, jakim jest zdecydowana poprawa 

jakości systemu transportowego przy równoczesnym uwzględnieniu 

zasady równoważenia jego rozwoju w układzie gałęziowym i teryto-

rialnym. Stosowanie tej zasady zapewni równowagę między czynni-

kami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi, ochrony środowi-

ska oraz potrzebami militarnymi państwa. 

 A zatem, przedstawione determinanty jednoznacznie pokazują, że 

muszą nastąpić radykalne kroki w celu poprawy funkcjonowania sys-

temu transportowego w celu odpowiedniego stymulowania i zapew-

nienia zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, 

szczególnie w takich płaszczyznach, jak rozwój transportu intermo-

dalnego, dróg szybkiego ruchu, żeglugi śródlądowej czy transportu 

                                                                                                               

Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Średniookresowa Stra-
tegia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015), Narodowe Strategicz-
ne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie 
(Narodowa Strategia Spójności), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2008–2033. Tezy i założenia. 
47 T. Komornicki, P. Szleszyński, G. Węcławowicz, dz. cyt., s. 13. 
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kolejowego. Jest to o tyle istotne, że rozwój transportu zbliża do siebie 

rynki i umożliwia zwiększenie produkcji poprzedzając tym samym 

wzrost gospodarczy. Trudno sobie wyobrazić intensywny wzrost i 

rozwój gospodarczy, który kreuje nowe miejsca pracy, a co za tym 

idzie powoduje dobrobyt społeczeństwa, bez efektywnego systemu 

transportowego, który pozwala na przepływ towarów nie tylko na 

rynku wewnętrznym, ale także międzynarodowym48. 
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ROZDZIAŁ 4 

 

Ronald Lasecki 

 

FASZYZM PO BOLIWIJSKU?  
SOCJALISTYCZNA FALANGA BOLIWII  

I DOKTRYNA UNZAGIZMU –  
UJĘCIE GEOPOLITYCZNE 

 
 Gdy w cztery lata po objęciu rządów w Boliwii przez populistycz-

nego prezydenta Evo Moralesa (ur. 1959 r.) w zamieszkanych przez 

Białych nizinnych prowincjach kraju zaczęły narastać nastroje separa-

tystyczne, na murze niemal każdego domu w Santa Cruz zobaczyć 

można było napisy „FSB wróci !” 1. Czym była FSB, przywoływana 

jako symbol, przez mieszkańców miasta, będącego matecznikiem 

konserwatywnej opozycji wobec Moralesa i jego partii Movimiento al 

Socialismo?  

 

 Polityczne i historyczne tło powstania unzagizmu 

 Pełna nazwa ugrupowania brzmi Falange Socialista Boliviana, zaś 

jego korzenie sięgają lat 30-tych XX wieku. W dekadzie tej, w więk-

szości państw romano-amerykańskich, w konsekwencji upowszech-

nienia oświaty i trwających już w XIX wieku procesów ogólnej mo-

dernizacji, istnieją coraz liczniejsze i aktywniejsze grupy studentów. 

Wielu z nich (szczególnie „wiecznych studentów”) aktywnie angażuje 

się w różnorodne ruchy polityczne2. Duże zainteresowanie budzą 

wówczas europejskie organizacje faszystowskie i autorytarno-

                                                

1 Indiańska rewolucja Moralesa, „Gazeta Wyborcza” z 29 lutego 2009 r.  
2 T. Łepkowski, Wstęp [w:] Tenże (red.), Zamachy stanu, przewroty, rewolucje. 
Ameryka Łacińska w XX wieku, Warszawa 1983, s. 12. 
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nacjonalistyczne. W oparciu o społeczną bazę studencką, w krajach 

amerykańskich kształtują się  zainspirowane ich wzorcami meksykań-

ski synarchizm, brazylijski integralizm, peruwiański sancheryzm, chi-

lijski nazizm oraz - zwany niekiedy od nazwiska swego przywódcy 

„unzagizmem” - boliwijski falangizm3.  

Znawca romanoamerykańskich ruchów prawicowych, Sergio Mi-

randa Carrington, charakteryzuje je wszystkie w następujący sposób; 

„Żądania socjalne, wysuwane przez hispanoamerykańskie ruchy na-

cjonalistyczne, pojawiają się w tym samym czasie (coincide), co w 

przypadku ruchów faszystowskich w Europie. We wszystkich nich ist-

niała ta sama egzaltacja państwem, kult tradycji hiszpańskiej (w Ame-

ryce Łacińskiej nie było możliwe myślenie o nacjonaliźmie, który nie 

afirmowałby swoich hiszpańskich korzeni), szacunek dla wspólnej re-

ligii, pragnienie międzynarodowej jedności (państw romanoamery-

kańskich – przyp. R.L.), która uratowałaby je od pełnienia w stosun-

kach międzynarodowych pociesznej roli satelitów, zasada wodzostwa i 

antykomunizm. Do wszystkich nich, grupy młodszego pokolenia wnio-

sły pierwiastek brawury i nieustraszoności”4. Z kolei badacze chilij-

skiego el nacismo, generalizują wnioski na temat faszyzmów romano-

amerykańskich wymieniając następujące konstytutywne dla nich idee: 

 

„- Hispanidad, nacisk położony na dziedzictwo kulturowe i tradycje 

zapośredniczone z Hiszpanii. 

Odrzucenie liberalnej demokracji na rzecz silnego rządu 

                                                

3 Christian Bouchet, Les origines fascistes d’Evo Morales, 
http://www.geostrategie.com/2365/les-origines-fascistes-d%E2%80%99evo-morales 
(8.10.2010). 
4 Cyt. za: Jaime Antonio Etchepare, Hamish I Stewart, Nazizm in Chile: A Par-
ticular Type of Fascism in South America, „Journal of Contemporary History”, Vol. 
30, No. 4 (Oct. 1995), s. 578. 
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Antykomunizm. Komunizm odrzucano ze względu na jego materializm, 

ateizm i internacjonalizm 

Państwowa kontrola nad gospodarką 

Antyimperializm, koncepcja „trzeciej pozycji” jako postulat między-

narodowy. 

Katolicyzm pojmowany bardziej jako dziedzictwo historyczne, niż jako 

religia, bardziej jako źródło bogatej tradycji, niż jako dogmat religij-

ny. 

Poparcie dla idei jedności Ameryki Łacińskiej5. 

 

 W przypadku unzagizmu, dla właściwego zrozumienia jego treści 

doktrynalnej, konieczne jest zapoznanie się z historycznym kontek-

stem jego powstania. Były nim zaś dojmujące klęski Boliwii na arenie 

międzynarodowej i wielki kryzys gospodarczy z 1929 r. W latach 

1879-1883 rozegrała się tak zwana „Wojna Pacyfiku”, której stronami 

były Boliwia, Peru i Chile. Z konfliktu tego Boliwia wyszła jako pań-

stwo przegrane, tracąc geopolityczny dostęp do Oceanu Spokojnego i 

kontrolę nad nadbrzeżnymi złożami saletry. Z kolei będące podstawą 

eksportu (a zatem także dewiz) w latach dwudziestych górnictwo cy-

ny, ucierpiało bardzo w wyniku wspomnianego krachu giełdowego 

przełomu dekad. Monoeskportowa gospodarka tego najwyżej położo-

nego państwa południowej Ameryki uległa załamaniu, co spowodo-

wało konieczność zawieszenia spłaty zadłużenia zagranicznego. Nie-

zadowolenie wśród rządzących doprowadziło do usunięcia w 1930 r. 

prezydenta Hernando Silesa Reyesa (1882-1942, sprawował urząd od 

1926 r.) i wyniesienia do władzy Daniela Salamanki (1869-1935, 

przezydent 1931-1934). Nowy szef państwa dramatycznie poszukiwał 

                                                

5 Tamże, s. 579. 
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sposobu na rozładowanie napięcia wewnętrznego i poniekąd znalazł je 

– eskalując tlący się już od dawna konflikt graniczny z Paragwajem.  

 Przedmiotem sporu był obszar Chaco Boreal, położony na północ 

od Rio Pilcomayo. Był to półpustynny i stepowy teren wielkości 

współczesnej Polski, zamieszkany wówczas przez niespełna dwadzie-

ścia tysięcy ludzi, wśród nich zaś przez kilkuset Białych. Ziemia wy-

kupywana była przez ludzi zamieszkujących setki kilometrów dalej, 

podczas gdy na miejscu żyły koczownicze plemiona indiańskie, nie-

kiedy zupełnie o wykupie nie wiedzące. Władza państwowa miała 

charakter symboliczny, granic nie wytyczono od czasów kolonial-

nych. Zainteresowanie obszarem wzrosło dopiero wraz z odkryciem 

tam niewielkich złóż ropy naftowej, co podsycało napięcie o tyle, że 

w Paragwaju zaangażowane były interesy brytyjskiej Royal Dutch 

Shell i mniejszych kapitałów argentyńskich, natomiast w Boliwii in-

westycje amerykańskiego Standard Oil. Nie należałoby stąd jednak 

wyprowadzać popularnego później wśród Latynosów wniosku, iżby 

wojna o Gran Chaco miała zostać spowodowana przez zachodnich 

kapitalistów6, choć można interpretować ją jako epizod w rozgrywce o 

regionalną przewagę, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Zjedno-

czonym Królestwem, oraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ar-

gentyną7.   

 Pierwsze strzały w konflikcie padły w 1928 r., gdy Paragwaj zajął 

boliwijski fort Vanguardia. W odpowiedzi, siły boliwijskie zajęły kil-

ka fortów paragwajskich. Późniejsze mediacje uspokoiły sytuację, 

jednak w lipcu 1932 r. kolejna ofensywa boliwijska przyniosła zajęcie 

dalszych placówek paragwajskich. W sierpniu Paragwaj ogłosił mobi-

                                                

6 Zob. M. Kula, Anatomia rewolucji narodowej. Boliwia w XX wieku, Wrocław 
1999, s. 13. 
7 Zob. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożyt-
nych 1815-1945, Warszawa 2002, s. 468-469. 
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lizację, rozpoczynając działania wojenne na pełną skalę, w maju na-

stępnego roku wypowiedział oficjalnie wojnę Boliwii. Działania 

zbrojne toczyły się na trudnym dla sił boliwijskich terenie. Ukształto-

wanie powierzchni uniemożliwiło zastosowanie na większą skalę 

czołgów lub kawalerii, żołnierzom doskwierało pragnienie, upał i 

uciążliwe, tnące muszki. Stanowiący lwią część sił boliwijskich India-

nie z Altiplano źle znosili warunki pola walki, do tego zaś, nie utoż-

samiając się z państwem, masowo dezerterowali. Oddalenie frontu od 

podstaw operacyjnych Boliwii i słabe związanie linii bojowej z zaple-

czem, zadecydowały o porażce tego państwa. Linia frontu przebiegała 

daleko od ludnych i rozwiniętych gospodarczo regionów kraju, na 

miejsce walki wszystko trzeba było dowozić, co przy słabo rozwinię-

tej sieci komunikacyjnej, wiązało się z bardzo dużymi kosztami.  

 W przeciwieństwie do boliwijskich, żołnierze paragwajscy znaj-

dowali się stosunkowo niedaleko od swojego zaplecza, ich linia bojo-

wa związana była zaś silnie z podstawą operacyjną ich armii. Armia 

paragwajska była  bardziej wewnętrznie zwarta i utrzymywała wyższe 

morale, niż boliwijska. Szkolona w latach 1926-1930 przez oficerów 

francuskiej misji wojskowej, następnie zaś przez oficerów argentyń-

skich, w czasie działań wojennych była dowodzona przez gen. José 

Félixa Estigarribię (1888-1940) – wychowanka akademii wojskowej 

w St. Cyr i ucznia marszałka Ferdinanda Focha (1851-1929). Naczel-

ny wódz zastosował na polu walki francuską  strategię z lat Wielkiej 

Wojny, skutecznie stawiając czoła Boliwijczykom.  Już na początku 

działań wojennych zarysowała się przewaga Paragwaju, którego żoł-

nierze zdobyli boliwijski fort Boquerón. Armia boliwijska tymczasem, 

szkolona była od 1911 r. przez misję niemiecką, szefem jej sztabu ge-

neralnego w latach 1911-1914, 1921-1926 i1929-1930 był płk. Hans 

Kundt (1869-1939), już w stopniu generała odgrywający kluczową ro-
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lę w wojnie o Gran Chaco8. W 1934 r. Boliwia dokonała kontrofen-

sywy odnosząc ograniczone sukcesy, ale w połowie roku, sytuacja 

znów odwróciła się na korzyść Paragwaju. Wreszcie w czerwcu 1935 

r. podpisano rozejm. Boliwia straciła ¾ spornego terytorium. Zginęły 

52 tys. jej żołnierzy, kolejne 32 tys. pozostawały do 1937 r. w niewoli 

paragwajskiej (Paragwajczyków w niewoli boliwijskiej było tylko 3 

tys.), będąc tam używanymi do pracy na roli. Boliwia musiała opłacić 

ich utrzymanie. Wojna skompromitowała władze państwowe i korpus 

oficerski. Prezydent Salamanca został w 1934 r. aresztowany przez 

wojskowych. Głównodowodzącego armią gen. Enrique Peñarandę 

(1892-1969) tłum wygwizdał na ulicach La Paz, zaś on sam poruszać 

się musiał w otoczeniu uzbrojonej, wojskowej eskorty.  W tych oko-

licznościach powstawać zaczęły wojskowe i studenckie organizacje 

stawiające sobie za cel odbudowę suwerenności państwa, uwolnienie 

go od presji zewnętrznej, unowocześnienie jego struktur, uniezależ-

nienie od zagranicznego kapitału, integrację społeczeństwa w naro-

dową wspólnotę. Jedną z takich organizacji była Falange Socialista 

Boliviana9.  

 

 El Jefe 

 Socjalistyczna Falanga Boliwii została założona w stolicy Chile, 

Santiago, 15 sierpnia 1937 r. Założycielem był dwudziestojednoletni 

wówczas student kolegium agronomicznego, Oscar Únzaga de la Ve-

ga (1916-1959). Przyłączyli się do niego studenci Guillermo Koening, 

                                                

8 Jednym z instruktorów w Boliwii był późniejszy dowódca bojówek SA Ernst 
Röhm (1887-1934).  
9 Warto zwrócić uwagę, że w podobnych okolicznościach, to znaczy wobec przegra-
nej wojny i kompromitacji dotychczasowego porządku, rodziły się ruchy narodowej 
reformy, jak hiszpańskie Generación del 98, lub narodowej rewolucji, jak niemiec-
kie freikorps, włoskie fasci di combattimento, czy estońskie Vabadussõjalased.  
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Hugo Arias, Federico Mendoza i Germán Aguilar. Istotną rolę odegra-

li dr Gonzalo Romero i dr. Gustavo Stumpff.  

 Według swojego biografa, historyka Lupe Cajíasa, założyciel boli-

wijskiej Falangi był człowiekiem niepospolitej, wielopłaszczyznowej 

osobowości; gorącej wiary katolik, cechował się wyjątkową wrażli-

wością literacką i poetycką. Był intelektualistą, autorem książek Cre-

ación de Bolivia, Biografía de Bolívar, Tupaj Katari, Reforma del 

plan educacional en Bolivia, edytorem pism Reflejos, La Acción oraz 

La Prensa. Nieprzejednany i nieustępliwy w walce, miał liryczne za-

miłowanie do dzikiej przyrody. Wierzył w swoje przeznaczenie i 

przez całe życie zdecydowany był podążać jego drogą. Śmierć jego 

brata Alberto, poległego w wojnie o Gran Chaco, a także ideowy 

wpływ starszego brata Camilo, naznaczyła osobowość Únzaga de la 

Vega swoistym kultem śmierci. W swoich publicznych wypowie-

dziach zwykł był mawiać „Taka jest wola moich ukochanych zmar-

łych, którzy decydują o moich działaniach” 10.   

Únzaga de la Vega był charyzmatykiem, popularnym wśród swoich 

młodych zwolenników i łatwo nawiązującym z nimi kontakt. Nazywa-

li go „Apostołem”, „Wujem Oskarem” lub „Nauczycielem”. Zaszcze-

pił wśród nich ducha spartańskiej, militarnej ascezy, który wielu z 

nich, w późniejszych latach, pozwolił oddać życie, znieść uwięzienie 

lub wygnanie za swoją sprawę.  

 

 Formacja duchowa i symbolika Falangi 

 Opracowany w 1937 r. Decálogo del falangista zawierał następują-

ce wskazania: 

 

                                                

10 R. López García, El extraño devenir del falangismo boliviano,  
http://memoriazul.lacoctelera.net/post/2007/04/28/el-extrano-devenir-del-
falangismo-boliviano-1- (8.10.2020). 
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1.Kochaj swój kraj ponad swoje egoizmy. 

2.W sposób absolutny i na wieczność poświęć się naszej Wielkiej 

Sprawie, jaką jest sprawa Boliwii. 

3.Miej szacunek dla wierzeń religijnych. 

4.Świadomość dyscypliny, która jest świadomym podporządkowaniem 

jednostki służącej wspólnocie. 

5.Wypełniaj polecenia przez wzgląd na swoje obowiązki, nie dla na-

grody. 

6.Pamiętaj każdego dnia, że budowniczowie Wielkich Spraw, są 

pierwszymi konstruktorami (constructores) samych siebie 

7.Pogardzaj swym życiem, jeśli poświęcasz się dla swojego ideału. 

8.Nie cofaj się, ani nie bądź tchórzem. 

9.Poświęcenie się jest rzeczą godną (digno), lojalną i wynikającą z 

silnej woli. 

10.Pogardzaj wygodnym życiem. Falangista jest przede wszystkim wo-

jownikiem. Walcz i Podbijaj!11  

 Socjalistyczna Falanga Boliwii była partią zmilitaryzowaną, w swej 

strukturze i sposobach działania wykazującą pewne podobieństwo do 

włoskich faszystów, niemieckich nazistów, przede wszystkim zaś do 

brazylijskich integralistów, do Acción Integralista Brasileña. Człon-

kowie organizacji pozdrawiali się wzniesioną ręką i wykrzyknieniem 

„Dios, Patria y Hogar !” („ Bóg, Ojczyzna i Dom !”), członkowie jej 

brygad przeznaczonych do działań ulicznych nosili białe koszule 

(przywdziewać je zaczęto dopiero w 1956 r.). Organizacja posługiwa-

ła się symbolizującym narodową jedność i postulat odzyskania przez 

Boliwię wybrzeża Pacyfiku błękitnym sztandarem, zaś jej herbem by-

ła umieszczona na tle tarczy w boliwijskich barwach narodowych 

                                                

11  Decálogo del falangista, http://falangesocialistaboliviana.org/sim06.php (8 X 
2010). 
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(czerwony, żółty, zielony) ręka dzierżąca zapaloną pochodnię. Ponad 

tarczą znajdował się symbol słońca.   

 

 Falanga wobec kwestii indiańskiej 

 Doktryna wykazywała pewne podobieństwo zarówno do włoskich 

Italianità i Romanità jak i do wspomnianego brazylijskiego integrali-

zmu. W związku ze specyficzną strukturą etniczną kraju, w którym 

większość stanowili Metysi, bardzo znaczącą mniejszość Indianie, zaś 

gospodarczą i majątkową elitę Biali, Falange Socialista Boliviana 

przyjęła stanowisko polegające na odrzuceniu jakichkolwiek odnie-

sień rasowych lub narodowościowych. W projektowanym Nuevo Es-

tado Boliviano żadna z grup nie miała być uprzywilejowana, zniwe-

lować miano wszelkie formy narodowego bądź rasowego wyzysku i 

upośledzenia. W dziewiątym punkcie przyjętego w 1937 r. programu 

Falangi czytamy „Uwolnienie Indianina ( La Redención del Indio) – 

Indianin jest korzeniem narodowości. Plan reformy rolnej da mu wy-

zwolenie ekonomiczne, plan oświatowy zaś, jakość odpowiadającą 

ludzkiej godności. Uczynimy Indian zdolnymi do świadomego uczest-

nictwa w Nuevo Estado Boliviano, umożliwiając im pracę na roli z 

użyciem techniki oraz kulturową emancypację”12.  

 Kiedy w 1952 r. władzę w Boliwii przejmuje w wyniku zamachu 

stanu, przywódca lewicowego Movimiento Nacional Revolucionario, 

Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), jego rząd wkrótce rozpoczyna re-

alizację reformy rolnej. Reforma polega na zniesieniu chłopskich po-

sług wobec latyfundystów, wywłaszczeniu tych ostatnich, oraz ob-

dzieleniu ziemią rodzin chłopskich. Przedsięwzięcie, zarówno krótko-

falowo, jak i długofalowo, zakończyło się gospodarczym niepowo-

                                                

12 Primer Programa de Principos de F.S.B.,  http://poruna-bolivia-
mejor.spaces.live.com/blog/cns!EB17BCDF1CBA9710!128.entry  
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dzeniem, zmniejszając globalna wydajność boliwijskiego rolnictwa13, 

jednak już wcześniej, zanim zostało sfinalizowane, spotkało się z kry-

tyką falangistów. Byli oni przeciwni rozdrobnieniu własności rolnej, 

opowiadając się za przywróceniem ziemi indiańskim wspólnotom14.  

 Struktura rolnictwa boliwijskiego była bowiem głęboko niezrów-

noważona. Własność plemienna Indian przetrwała jedynie w regionie 

jeziora Titicaca i w kilku trudniej dostępnych regionach, gdzie nie 

zdołano jej przejąć na rzecz Białych. Indianom wyznaczono działki 

wyżywieniowe, dzierżawione im przez właścicieli latyfundiów i mini-

fundiów, skupiających w swoich rękach 95% ziemi, choć same laty-

fundia stanowiły zaledwie 8% gospodarstw. Indianie zobowiązani byli 

do pracy na gruncie pana i wykonywania na jego rzecz osobistych po-

sług, jak praca w pańskiej kuchni, zwózka drewna na opał, posługa w 

miejskim domu właściciela hacjendy, zwózka produktów przeznaczo-

nych przez właściciela na sprzedaż etc. Reforma rolna w wydaniu so-

cjalistów miała więc zastąpić istniejący system parafeudalny, drobną i 

średnią własnością prywatną, w koncepcji falangistów zaś, współist-

nieć miały ze sobą stary porządek Białych i częściowo restaurowany 

stary porządek Indian. Warto przy tym zauważyć, że kwestia reformy 

rolnej nie pojawia się w ogóle w siedemnastopunktowym programie 

FSB z 1937 r. Nacjonalizm unzagistowski, jak widzimy, jest więc na-

znaczony indygenizmem. Óscar Únzaga de la Vega pisze pierwszą 

biografię Tupaka Katari (ok. 1750-1781); podczas antyhiszpańskiego 

powstania w 1780 r. będącego dowódcą sił indiańskich działających w 

regionie La Paz i dwukrotnie oblegających miasto. Ma się on stać jed-

nym z bohaterów nowego nacjonalizmu boliwijskiego15.  

                                                

13 Zob. M. Kula, Boliwia 1952: „Rewolucja Narodowa” [w:] T. Łepkowski (red.), 
dz. cyt., s. 138-143. 
14 Christain Bouchet, dz. cyt.  
15 Tamże.  



 

 83 

 

 Geopolityka unzagizmu i nowy nacjonalizm 

 W swoim podejściu do kwestii rasowych boliwijscy falangiści wy-

kazywali pewne pokrewieństwo z hiszpańską Falange Española de la 

JONS, zawsze jednak podkreślano w jej szeregach zakorzenienie 

przede wszystkim w tradycji politycznej Boliwii. Únzaga de la Vega 

odrzucał zdecydowanie sugestie jakiegokolwiek obcego wpływu na 

doktrynę lub politykę Falange Socialista Boliviana. Pozostałe partie 

prawicowe lub lewicowe oskarżał o reprezentowanie interesów i spo-

sobu myślenia zagranicy. „Tak właśnie jest, nacjonaliści nie mogą iść 

na kompromis z nieposiadającymi Ojczyzny, tak jak utylitaryści z 

prawicy, lub materialiści z lewicy”16. Ani internacjonalizm typu mark-

sistowskiego, ani międzynarodówka bankierów i handlarzy nie może 

być sojusznikiem nowego, boliwijskiego nacjonalizmu. „Powtarzali-

śmy to na wszystkie sposoby (en todos los tonos), Boliwia powinna 

zwrócić swój wzrok ku swojej własnej rzeczywistości, bez szukania mi-

strzów i wzorców za morzami”17.  

 Ideologia i doktryna polityczna muszą być niezmienne, niezależne 

od zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i koniunktury politycz-

nej. FSB miała pozostać przy swoich pryncypiach ideowych, nieza-

leżnie, jak skończyłaby się wojna Niemiec i sprzymierzonych z nimi 

państw faszystowskich i nacjonalistycznych z komunizmem i demoli-

beralizmem. „Świat doszedł do innej kwestii; tych, którzy chcą spra-

wiedliwości bez padania na twarz przed Moskwą, Berlinem lub Wa-

szyngtonem”18. Rzeczywistość miała negatywnie zweryfikować ten 

postulat przywódcy boliwijskiego falangizmu.  
                                                

16 Cyt. za: Pensamientos de  Óscar Únzaga de la Vega, 
http://www.falangesocialistaboliviana.org/files/Pensamientos_Oscar_Unzaga.pdf 
(8.10.2010). 
17 Tamże.  
18 Tamże. 



 

 84 

 Koncepcje geopolityczne Únzaga de la Vega pozostawały pod sil-

nym wpływem Jaime Mendozy (1874-1939) – jednego z najznakomit-

szych uczonych boliwijskich swoich czasów, profesora na Uniwersy-

tecie Państwowym w Sucre i Uniwersytecie w San Francisco, geogra-

fa, lekarza i pisarza, autora prac takich jak El mar del Sur (1926), La 

ruta atlántica, La creación de una nacionalidad, El macizo boliviano, 

czy El lago enigmático (1936)19.  

 Zdaniem Únzaga de la Vega, studiować prace Mendozy musi każ-

dy, kto chce rzeczywiście „poczuć” historyczną misję narodu boliwij-

skiego i geograficzną rzeczywistość tego kraju. Przywódca boliwij-

skich falangistów powołuje się na pisma Mendozy wskazując, że wy-

żyna boliwijska, szerzej zaś ujmując, będący geopolityczną podstawą 

państwa boliwijskiego cały masyw andyjski, jest węzłem splatającym 

różnorodne regiony kontynentu południowoamerykańskiego. Obok 

kanału panamskiego i estuarium La Platy, jest to jedna z trzech geopo-

litycznych dźwigni hiszpańskojęzycznej Ameryki. Boliwia jest cen-

trum dla otaczających ją struktur geopolitycznych Peru, Argentyny i 

Brazylii, jak stwierdza Únzaga de la Vega za przywoływanym przez 

siebie Alberto Ostria Gutiérrezem (1897-1967) – boliwijskim dyplo-

matą, pisarzem i historykiem20.  

Położenie geopolityczne Boliwii jest wyjątkowe i wyróżnia ją na 

tle państw sąsiednich; Brazylia, niezależnie od swego olbrzymiego 

rozmiaru, przynależy do systemu hydrograficznego Amazonki i do 

                                                

19 Mendoza był też autorem znakomitych utworów prozatorskich, wśród nich zaś 
poświęconej życiu górników powieści Potosi (1911), opowiadającej o żyjących w 
lesie wytwórcach gumy Páginas bárbaras (1918), a także La tragedia del Chaco,  
Los malos pensamientos (1916) i Biografía de Gregorio Pacheco (1924).  
20 Był autorem książek La doctrina del no-reconocimiento de la conquista en Amé-
rica (1938), Una revolucion tras los Andes (1944), Una obra y un destino: la polít-
ica internacional de Bolivia después de la guerra del Chaco (1946),  Un pueblo en 
la cruz : el drama de Bolivia (1956), Apuntaciones sobre negociaciones portuarias 
con Chile  (wyd. 1998 r.) i innych.  
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strefy nizin, jednak nie do strefy Pacyfiku, Argentyna należy do strefy 

Atlantyku i do strefy nizin, nie ma jednak dostępu do Oceanu Spokoj-

nego, Peru należy z kolei do strefy Pacyfiku i do strefy Amazonki, ale 

nie do strefy Atlantyku, Chile tylko do strefy Pacyfiku. W Boliwii 

spotykają się tymczasem trzy strefy geograficzne Ameryki Południo-

wej; pacyficzna, nizinna i amazońska. W Chuquisaca bierze swój po-

czątek sieć hydrograficzna sięgająca Amazonii i strefy nizin. Boliwia 

to węzeł wiążący ze sobą różne części Ameryki, podstawa dla konty-

nentalnej jedności. „Polityka kontynentalna – wierzymy we wspólne 

przeznaczenie krajów indiańsko-amerykańskich i w potrzebę konty-

nentalnej polityki ich współpracy gospodarczej i duchowej, dla stwo-

rzenia zjednoczonego frontu przeciwko zewnętrznemu imperializmo-

wi” 21, czytamy w manifeście Falangi z 1937 r.  Boliwia jest geopoli-

tyczną koniecznością Ameryki Południowej, jest esencjonalna dla 

kontynentalnego przeznaczenia narodów latynoskich, „Gdyby nie ist-

niała, trzeba by było ją stworzyć” 22.  

 Boliwia posiada geograficzne i surowcowe podstawy pod rozwój 

samodzielnej gospodarki. Na jej terenie znajdują się  góry, równiny i 

rzeki. Jej klimat i warunki naturalne są zróżnicowane, podobnie jak 

zasoby naturalne. Wszystko pozostaje w służbie narodu i jego gospo-

darki. Francuski geograf i podróżnik Alcide d'Orbigny (1802-1857), 

który w 1825 r. odwiedził Boliwię23, stwierdził że „Gdyby pewnego 

dnia Ziemia zniknęła, pozostawiając jedynie Boliwię, można byłoby tu 

znaleźć wszystkie produkty i klimaty Ziemi. Boliwia jest syntezą 

wszechświata (Bolivia es la síntesis del cosmos)” 24. Boliwijczyków 

należy nauczać, że ich państwo nie jest geograficznym absurdem. To 
                                                

21 Primer Programa... 
22 Pensamientos...  
23 Plonem z tej podróży była monumentalna (9 tomów w 11 częściach !) praca 
Voyage en Amérique méridionale, napisana w latach 1835-1847. 
24 Pensamientos...  
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szkodliwe przekonanie, skłania bowiem do lenistwa. Geografia Boli-

wii to zaproszenie do pracy i do robienia interesów. Polityka jest 

wielkim przedsięwzięciem historycznym, jest wyzwaniem rzuconym 

narodowi przez historię, nie zaś zwykłym przeliczaniem grosza. Boli-

wia to miejsce, gdzie spotykają się pozytywne czynniki geograficzne, 

lecz ona sama jest również przykładem aktywnego czynnika geopoli-

tycznego o pozytywnym działaniu:  geograficzne warunki Boliwii to 

zalążek, to podstawa rozwoju  narodu boliwijskiego (núcleo básico de 

la nacionalidad boliviana).  

 Naród boliwijski przeznaczony jest przez historię do wielkich za-

dań i do wielkich czynów. Jego powołanie znaczą pot jego robotni-

ków i krew jego żołnierzy. Tylko bowiem ci, którzy znają godność 

walki i pracy, mogą usłyszeć wezwanie do wzniesienia się ku wielko-

ści. Boliwia potrzebuje jedynie zaprzęgniętego do pracy zdyscyplino-

wanego rozumu. „Falanga jest zdyscyplinowaną siłą do walki i do 

pracy. (...) jest ruchem społecznym mieszczącym w sobie wszystkich 

Boliwijczyków walczących o zbudowanie wielkiej i sprawiedliwej Oj-

czyzny. W jej wewnętrznych postulatach, rygorystyczna dyscyplina 

podporządkowuje zgodę jednostki realizacji wspólnego celu i syste-

mowi hierarchicznemu opartemu o zasadę przetrwania najlepiej przy-

stosowanych (...) Wieczny i ponadnarodowy organizm, który w sposób 

totalny reprezentuje Naród i którego najwyższa misja nie jest spora-

dyczna w czasie i w historii, lecz jest odpowiedzialny za harmonijną 

kontynuację pomiędzy przeznaczeniem pokoleń minionych, obecnych i 

przyszłych, który wyklucza (excluye) społeczny brak dyscypliny repre-

zentowany w dwóch formach politycznych: anarchiczną dezorganiza-

cję spowodowaną rozluźnieniem zasady autorytetu, i wprowadzenie 

tyranii i despotycznej oligarchii. (...) Rząd będzie urzeczywistniał no-

wy sens demokracji (nie prawa polityczne większości w służbie intere-

sów mniejszości, lecz polityczne obowiązki mniejszości w służbie całej 
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wspólnocie). W oparciu o zasady ORGANIZACJI, SPRAWIEDLIWO-

ŚCI i SOLIDARNOŚCI,  Nuevo Estado Boliviano będzie zintegrowa-

nym organizmem opartym na narodowej woli, podporządkowaniu in-

teresów indywidualnych, grupowych i klasowych nadrzędnemu intere-

sowi boliwijskiemu, i podejmie rozległy program integralnej rekon-

strukcji, który będzie zespołem celów do realizacji”25. 

 Twierdzenie, jakoby Boliwia nie miała geopolitycznego sensu, jest 

kłamstwem. Kłamstwem jest, że Boliwia to jedynie fanaberia i wy-

mysł górnoperuwiańskich intelektualistów. Walka o niepodległość 

Boliwii, stoczona własnymi siłami, pokazuje, że niepodległy byt tego 

państwa ma swoje głębokie uzasadnienie historyczne. Podczas piętna-

stolecia homeryckich bojów, rozpoczętych w 1809 r. w Chuquisaca, 

zaś zakończonych w 1825 r. w Tumusla, przelana krew stała się krze-

piwem narodowej wspólnoty. Potrzebna jest jedynie historiografia 

przepełniona narodowym duchem, by nie przedstawiać kraju jako nie-

ledwie dodatku do zagranicznych potęg. Odrębność Boliwii była bo-

wiem widoczna już u początków jej bytu państwowego. Niezależność 

mająca swe uwarunkowania w geograficznej izolacji kraju, w niepod-

leganiu przez niego jurysdykcji Peru, od którego był odcięty, w od-

rębności od Rio de La Plata, którego wysiłki militarne podbicia Boli-

wii spełzły na niczym. Boliwia nie mogła stać się niczym innym, niż 

jest. To przeznaczenie dziejowe Boliwii jest powodem wystarczają-

cym, do powzięcia dla niej służby. Boliwijski nacjonalizm to rozpo-

znawanie i wypełnianie narodowego przeznaczenia, to rozpoznanie 

znaków Opatrzności w historii i polityce. Realizuje się w warunkach 

„czucia” narodowej wspólnoty i narodowej służby. „Nacjonalizm jest 

oparty na koncepcji etycznej; na Ojczyźnie i na społecznej rzeczywi-

stości Narodu. Ludzkość złożona jest z wielu grup społecznych, zjed-

                                                

25 Primer Programa... 
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noczonych przez swą tradycję historyczną, narodowa duszę, zwyczaje, 

jedność umysłową (unidad mental), wolę bycia. (...) Każda grupa ma 

swa własną historię i swoje własne przeznaczenie i musi je spotkać, 

stosownie do ich praw i ich cnót.”26.   

 W manifeście Falangi czytamy „Wierzymy w wieczne przeznacze-

nie naszego narodu i w naszą historyczną misję ożywienia w Ameryce 

wywyższonej i pełnej chwały Boliwii.” 27. Jednym z wymienianych ce-

lów jest zaś „Kreacja Narodowej Duszy – odtwarzając wiarę w prze-

znaczenie naszego ludu, formujemy duszę narodową inspirowaną 

przez tradycje wielkości i cnót kolektywnych” 28. 

 

 Nuevo Estado Boliviano 

 Ważnym elementem nacjonalizmu falangistowskiego jest postulat 

państwowej i narodowej jedności. „To kryminalne, podejmować jaki-

kolwiek wysiłek dla złamania narodowej jedności” 29, czytamy w ma-

nifeście Falange Socialista Boliviana .Boliwia podzielona i zregiona-

lizowana umiera. Tylko w Boliwii zjednoczonej (Bolivia Única) moż-

liwe jest zawiązanie duchowych i materialnych więzów jej mieszkań-

ców. Państwo tworzy porządek organiczny, w którym jednostka par-

tycypuje poprzez system korporacji, różnicujących jej pozycję w za-

leżności od kwalifikacji i specjalizacji zawodowej. Nuevo Estado Bo-

liviano ma być dobrem wspólnym wszystkich swoich obywateli, bez 

przywilejów klasowych. Ma to być państwo społecznej sprawiedliwo-

ści, znoszące walkę klas i eksploatację człowieka przez człowieka, za-

razem zaś popierać eksploatację źródeł bogactwa w służbie interesowi 

wspólnemu. Zapowiadany Nowy Porządek Ekonomiczny (un Nuevo 

                                                

26 Pensamientos...  
27 Primer Programa... 
28 Tamże.  
29 Tamże. 
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Orden Económico) zapewniać będzie korzyści z pracy i produkcji dla 

całej wspólnoty. Zwalczane mają być bezruch, ruchome kapitały, hi-

pertrofia finansowej władzy potentatów. Wrogiem jest la rosca, kom-

pradorska burżuazja powiązana z zachodnim kapitałem, rządząca kra-

jem poprzez masońskie loże, kosmopolityczna, wyzuta z tożsamości 

narodowej. La rosca to trzy kompanie kontrolujące wydobycie cyny; 

spółki Patiño, Hochschilda i Aramayo, ze znacznym udziałem kapitału 

północnoamerykańskiego, za pośrednictwem eksportu cyny i obrotu 

uzyskanymi przez to dewizami trzęsące całą gospodarką boliwijską. 

Program Falangi jest więc równocześnie antykapitalistyczny i anty-

marksistowski.  

 Główne środki produkcji mają być stopniowo upaństowiane, pry-

watna własność i prywatny kapitał w obszarach niestrategicznych za-

chować mają swobodę działalności i być promowane przez państwo. 

Obniżenie podatków dla chłopów i dla narodowego kapitału jest jed-

nym z deklarowanych celów ruchu. Sprawiedliwość społeczna ma w 

tej koncepcji zostać osiągnięta poprzez narodową solidarność. „Osią-

gnąć społeczną sprawiedliwość, ale poprzez surowe i ascetyczne for-

my dyscypliny, bez powtarzania dramatu popchnięcia pozostawionych 

bez pomocy mas w kierunku poszukiwania wybawienia, które pchnie 

je ku anarchii, która je zniszczy.”30  Porządek ma mieć charakter au-

torytarny i korporacyjny. Spoiwem ideowym ma być katolicyzm, pań-

stwo jednak nie będzie miało charakteru wyznaniowego. „Nie zgodzi-

my się na mieszanie się podmiotów religijnych do polityki, ani zwol-

nienie ich z obowiązków jako podmiotów wspólnoty narodowej”31.  

 Uznany zostaje moralizujący wpływ religii, jednak żadna religia 

nie uzyska statusu państwowej. Państwo strzec ma swobody wyzna-

nia. Rodzina to baza formowania się integralnej osobowości człowie-
                                                

30 Pensamientos...  
31 Primer Programa... 
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ka, moralności i wartości społecznych oraz narodowych. Zagrożeniem 

jest moralna i obyczajowa dekompozycja, tak rodziny, jak i całego 

społeczeństwa. Do wypełnienia transcendentnej misji dokończenia 

budowy Wielkiej Ojczyzny ma służyć zreformowany uniwersytet. 

Oświata ma każdemu dawać szansę realizacji swoich uzdolnień i aspi-

racji. Przyszłość Boliwii wspiera się na edukacji, pracy i uczciwości.  

 

 Falanga wobec wojny światowej i „Rewolucji Narodowej”  

 1952  r. 

 Okres po zakończeniu wojny o Gran Chaco znaczyła w Boliwii 

znaczna destabilizacja systemu politycznego, wyrażająca się częstymi 

zmianami u władzy. W maju 1936 r. spełnianie obowiązków głowy 

państwa wziął na siebie, po zamachu stanu, pułkownik Dawid Toro 

(1898-1977). Wkrótce, bo już w lipcu następnego roku, został zastą-

piony przez pułkownika Germána Buscha (1904-1939), którego pre-

zydentura zakończyła się samobójstwem w 1939 r. Kolejnymi prezy-

dentami byli gen. Carlos Quintanilla (1881-1964, prezydent 1939-

1940), Enrique Peñaranda (1892-1969, prezydent  1940-1943), za-

mordowany przez tłum w swej własnej siedzibie Gualberto Villarroela 

(1908-1946, prezydent 1943-1946), Enrique Hertzog (1896-1981, pre-

zydent 1947-1949) oraz Mamerto Urrialagoitia (1895-1974, prezydent 

1949-1951). Towarzyszył temu rozwój partii opozycyjnych: w 1940 r. 

powstaje Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), w 1942 r. 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), jeszcze w 1936 r. 

utworzona zaś zostaje trockistowska Partido Obrero Revolucionario 

(POR). Falanga zwalcza wpływy tych wszystkich lewicowych ugru-

powań, zyskując znaczenie na kampusach uniwersyteckich, wśród 

studentów i w związkach zawodowych. W 1945 r. na konferencji w 

boliwijskim mieście Oruro, po ośmiu latach bycia sekretarzem gene-

ralnym partii, Únzaga de la Vega zostaje wybrany przywódcą (el Jefe) 



 

 91 

Falange Socialista Boliviana. Działalność opozycyjna przeciw oligar-

chii maskującej się kolejnymi zmianami marionetkowych prezyden-

tów, powoduje nasilenie represji przeciw Falandze, której działacze, w 

znacznej części, zmuszeni są udać się na emigrację.    

 W przeciwieństwie do Europy, która w latach 1944-1945 została 

podbita przez Anglosasów i Sowiety, koniec drugiej wojny światowej 

w Ameryce Południowej nie spowodował znaczących przewartościo-

wań politycznych. Europejski faszyzm został zniszczony jako ruch 

polityczny i przetrwał jedynie w formie myśli politycznej, wyrażanej 

przez pojedynczych autorów32. Amerykańskie ugrupowania faszy-

stowskie i faszyzujące miały tymczasem podobne możliwości działa-

nia jak wszystkie inne partie polityczne i przetrwały niekiedy nawet 

do lat sześćdziesiątych, ulegając ideowej dekompozycji dopiero wraz 

z geoideologiczną ofensywą jankeskiego „neoliberalizmu”33.  

 Taki też los stał się udziałem FSB, która w 1947 r. wystawiła w 

wyborach prezydenckich kandydatury gen. Bernardino Bilbao Rioja 

(1895-1983) na prezydenta i dra Alfredo Floresa Belloni na wicepre-

zydenta. W zorganizowanych w tym samym roku wyborach parla-

mentarnych Falanga zdobyła znaczną liczbę miejsc, zaś sam Únzaga 

de la Vega, uzyskawszy mandat, z trybuny sejmowej gromił kapitali-

styczną oligarchię. W wyborach prezydenckich 1951 r. kandydat Fa-

langi uzyskuje trzecią pozycję, jednak zwycięzcą jest Victoriano Paz 

                                                

32 Wartym wzmianki autorem jest tu na przykład Oswald Mosley (1896-1980), au-
tor wydanej wydanej w 1968 r. swojej autobiografii My Life, oraz założyciel istnie-
jącego w latach 1948-1973 Union Movement. Inną znacząca postacią jest urodzony 
w Stanach Zjednoczonych  Francis Parker Yockey (1917-1980), założyciel istnieją-
cego w latach 1948-1954 European Liberation Front, autor jego wojowniczo anty-
amerykańskiego manifestu The Proclamation of London (1949) i wyrażającej neo-
spenglerowska krytykę materializmu i poparcie paneuropeizmu pracy  Imperium: 
The Philosophy of History and Politics (1948). W obszarze francuskojęzycznym 
istotny wpływ wywarli epigoni Waffen SS; publicysta Jean Mabire (1927-2006), hi-
storyk Pierre Vial (ur. 1942 r.), dziennikarz Guillame Faye (ur. 1949 r.) i inni.  
33 Christian Bouchet, dz. cyt.  
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Estenssoro, przywódca lewicowego MNR. Oligarchia przekazuje wte-

dy władzę juncie wojskowej, licząc, że wyeliminuje tą drogą przy-

wódcę socjalistów. Dalej już wydarzenia toczą się bardzo szybko: 9 

kwietnia 1952 r. w La Paz wybuchają zamieszki wzniecone przez 

MNR. Kierowani przez Hernána Silesa (1914-1996) i Juana Lechína 

(1914-2001) rebelianci uzyskują poparcie dowództwa policji wojsko-

wej, a wkrótce do miasta przybywają też popierające rewolucję tłumy 

górników i chłopów. Indiańskie przekupki z miejskiego targu wyry-

wają karabiny z rąk żołnierzom wiernym rządowi. 11 kwietnia jest już 

po wszystkim – resztki wojska kapitulują, prezydentem zostaje ogło-

szony przywódca Movimiento Nacionalista Revolucionario.  

 Nowa władza znalazła się w niepewnym położeniu, ze względu na 

zbliżające się wybory prezydenckie w USA i rozwój wydarzeń na 

Półwyspie Koreańskim. W tej sytuacji, Siles proponuje falangistom 

wejście do rządu w roli koalicjanta i objęcie szeregu tek ministerial-

nych. Únzaga odmawia, tłumacząc swoją decyzję obecnością w no-

wym rządzie elementów komunistycznych, w tym również Central 

Obrera Boliviana. Decyzja ta miała się okazać brzemienna w skutki, 

zarówno dla Falangi, jak i dla Boliwii. Rząd Paza Estenssoro kieruje 

swój program ku społecznej lewicy, ogłaszając nacjonalizację prze-

mysłu, reformę rolną, zastąpienie armii milicją, dywersyfikację go-

spodarczą (zakończyła się całkowitym niepowodzeniem) i program 

kolonizacji wewnętrznej wcześniej niemal bezludnej prowincji Orien-

te. Realizacja kolejnych zamierzeń rządu powoduje w Boliwii zała-

manie rolnictwa, produkcji przemysłowej i zmniejszenie produktu 

krajowego brutto, zarówno w wymiarze globalnym, jak i w przelicze-

niu na jednego mieszkańca34. W sierpniu 1952 r. Únzaga wydaje 

                                                

34 Zob. M. Kula, Boliwia 1952..., s. 147-150, Tenże, Anatomia.., s. 97-132, 314-
349 i in.  



 

 93 

oświadczenie, w którym krytykuje rząd za „bycie zinfiltrowanym 

przez elementy komunistyczne i trockistowskie”35.  

 Falanga zarzuca rządowi „zdradę rewolucji” i rozminięcie się z 

rzeczywistymi potrzebami mieszkańców Boliwii. Kluczowy wpływ na 

politykę gospodarczą rządu, pomimo jego lewicowej retoryki, zda-

niem falangistów, ma mieć ambasada amerykańska w La Paz. Polity-

ka rządu prowadzi do katastrofy gospodarczej tworząc drobne, niesa-

modzielne kapitałowo i ubogie gospodarstwa chłopskie, zamiast 

zwrócić ziemię wspólnotom indiańskim. Narasta zadłużenie państwa i 

inflacja, na rynku brakuje podstawowych artykułów spożywczych. 

Program rządu ma ostrze antyfeudalne i antyoligarchiczne, jego ukry-

tym celem jest podsycanie klasowych konfliktów wewnątrz społe-

czeństwa. Koncepcja falangistowska ma w to miejsce charakter etaty-

styczny i korporacyjny. Zakłada harmonizację różnorodnych intere-

sów grupowych przez władzę państwową. Lewicowy rząd na krytykę 

swych działań przez FSB odpowiada uwięzieniem czterystu falangi-

stów w obozie w Ixiamas na północy departamentu La Paz. Falanga 

przechodzi do na wpół utajnionej opozycji, organizując ludowy opór 

przeciw nowej władzy i stając się w krótkim czasie największą siłą 

antyrządową. Únzaga de la Vega udaje się do zamieszkanego głównie 

przez Białych, położonego w ludnym i zamożnym Altiplano, Santa 

Cruz, które staje się wkrótce matecznikiem opozycji. Rząd w odpo-

wiedzi rozbudowuje kompetencje i poszerza możliwości działania 

pełniącego rolę wewnętrznej służby bezpieczeństwa politycznego Ofi-

cina de Control Político.  Zdeterminowani antagoniści toczą zawziętą 

walkę o władzę. Polityczność rozpoczyna się wraz z naznaczeniem 

wroga. Falangiści masowo trafiają do obozów koncentracyjnych, rzą-

dowe reformy są stale sabotowane i opóźniane.  

                                                

35 Cyt. za: Christian Bouchet, dz. cyt.  
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 Na przełomie czerwca i lipca 1953 r. zduszony zostaje spisek Fa-

langi mający rozwinąć się w otwarty bunt przeciw rządowi. W listo-

padzie tego samego roku, rewolta jednak wybucha, obejmując La Paz, 

Cochabambę i Santa Cruz. Walki trwają pół dnia, ginie nieco ponad 

dwadzieścia osób. Lechín przejściowo dostaje się w ręce powstańców, 

Paz Estenssoro jedynie szczęśliwym dla niego przypadkiem unika 

śmierci. Powstańcy opuszczają kraj czterema porwanymi samolotami 

cywilnych boliwijskich linii lotniczych36, Únzaga de la Vega ma po-

wrócić do ojczyzny dopiero w 1956 r. Wtedy też rozpoczyna się 

ostatni akt dramatu jego życia: 19 kwietnia 1959 r. członkowie FSB 

wzniecają kolejne powstanie antyrządowe. Tego dnia wypada akurat 

rocznica urodzin El Jefe, więc całkiem możliwe, że los camisas blan-

cas chcą mu zrobić niespodziewany prezent, ofiarując fotel prezy-

dencki37. Insurekcja kończy się jednak niepowodzeniem, zaś sam 

Únzaga de la Vega ginie w walce. 

 

 Zmierzch unzagizmu i koniec Falangi 

 Po śmierci swojego przywódcy, część aktywistów Socjalistycznej 

Falangi Boliwii kontynuuje walkę partyzancką w górskich regionach 

kraju. Tymczasem w 1964 r. władzę w kraju przejmuje w drodze za-

machu stanu gen. René Barrientos (1919-1969, prezydent 1964-1969). 

Falanga, kierowana w tym czasie przez dra Mario Gutiérreza Guti-

érreza, nie uczestniczyła w rządach wojskowych, weszła jednak w po-

lityczne porozumienie z dawnym ministrem w rządzie MNR odpo-

wiedzialnym za represje przeciwko powstańcom z 1959 r., Walterem 

Guevara Arze (1912-1996), który następnie utworzył odrębną sekcję 

w ramach MNR, ta zaś przekształciła się w końcu w samodzielną par-

tię Partido Revolucionario Auténtico (PRA).  
                                                

36 M. Kula, Anatomia..., 133-134 
37 R. López García, dz. cyt.  
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 W 1969 r. wyodrębnia się z FSB grupa lewicowa, zakładając wraz 

z innymi działaczami boliwijskiej lewicy Partido Socialista. W latach 

siedemdziesiątych, wśród socjalistów dochodzi do dalszych podzia-

łów, zaś jeden z wyłonionych tą drogą podmiotów przyjmuje nazwę 

Partido Socialista Uno (PS-1). Na jej czele staje Marcelo Quiroga 

Santa Cruz (1931-1980), prawnik podejmujący działania sądowe 

przeciwko kolejnym boliwijskim dyktatorom, zamordowany ostatecz-

nie w 1980 r. z polecenia jednego z kolejnych z nich, gen. Luisa Garc-

ía Meza (ur. 1929 r., prezydent 1980-1981). Tymczasem Gutiérrez 

doprowadza do kolejnego brawurowego sojuszu politycznego, tym ra-

zem z udziałem całego Movimiento Nacionalista Revolucionario, któ-

rego to porozumienia efektem politycznym jest zamach stanu 19 

sierpnia 1971 r. i wyniesienie przezeń do władzy płk. Hugo Banzera 

Suáreza (1926-2002, prezydent 1971-1978).  

 FSB i MNR formują wspólny rząd, jednak bunt działaczy FSB nie 

godzących się popierać pułkownika tłumiącego w przeszłości działa-

nia partyzanckie członków tej partii, powoduje zerwanie koalicji i 

opuszczenie rządu już w 1974 r. zarówno przez FSB, jak i przez 

MNR. Uznana za polityczną aberrację decyzja o wejściu w układ poli-

tyczny z dawnymi przeciwnikami, powoduje postępującą dekadencję 

w szeregach Falangi. Z drugiej strony, bliska na początku lat siedem-

dziesiątych zniknięcia MNR, odzyskuje dynamizm dzięki powrotowi 

do władzy i wystawia własną listę kandydatów w wyborach 1978 r. 

Przed wyborami w  następnym roku, działacze MNR formują nowe 

ugrupowanie, Acción Democrática Nacionalista (ADN), z którego list 

kandydują zarówno członkowie MNR, FSB jak i innych, mniejszych 

partii.  

 Po śmierci Gutiérreza, członkowie FSB prowadzili w dżunglach 

wschodniej części kraju walkę partyzancką przeciwko dyktaturze gen. 

García Meza pod hasłem „Falange en la clandestinidad” („ Falanga w 
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ukryciu”). Ruchem oporu kierowali Raúl Portugal Montalvo i Carlos 

Valverde Barbery, który później opuścił szeregi partii. Dyktaturę kry-

tykowano między innymi za ulegającą  interesom jankeskim politykę 

w sektorze naftowym. W ramach FSB powstała też opozycyjna wobec 

rządu, zakonspirowana komórka o nazwie Comando Azul (Błękitne 

Komando). Dalsze podziały w partii doprowadziły do zarejestrowania 

w 1987 r. pod nazwą Falange Socialista Boliviana grupy zrzeszającej 

działaczy najbardziej umiarkowanych, mających poglądy neoliberal-

ne. Ugrupowanie to nie miało już w zasadzie nic wspólnego z dawną 

Falangą, instrumentalnie jedynie posługując się jej nazwą. Jego for-

malne rozwiązanie nastąpiło w 2003 r., sąd wyborczy odmówił mu re-

jestracji, ze względu na zbyt małą w stosunku do wymaganej, liczbę 

członków. Lewica falangistowska  kierowana przez Davida Añeza Pe-

drazę, zarejestrowała się w 1987 r. pod nazwą Movimiento al Sociali-

smo Unzaguista (MAS-U). Wkrótce, szeregi partii zasiliło wielu in-

diańskich hodowców koki (cocaleros), zaś z nastaniem nowego mile-

nium, jeden z najbardziej charyzmatycznych spośród nich, mianowi-

cie Evo Morales, stanął na czele ugrupowania. Wtedy też, z praktycz-

nych powodów usunięto z nazwy ugrupowania słowo „Unzaguista”, 

zaś ono samo, zrezygnowało w swoim programie z odniesień do ko-

rzeni falangistowskich. W 2005 r., kandydując z ramienia Movimiento 

al Socialismo, jego przywódca został prezydentem Boliwii i rozpoczął 

serię rewolucyjnych reform38, w odpowiedzi na które biali separatyści 

ze wschodniej części kraju, straszyli go, pisząc na murach hasła 

wieszczące powrót do władzy FSB ! Tak oto, w paradoksalny sposób, 

                                                

38 Boliwia na skraju pęknięcia, „Gazeta Wyborcza” z 5 maja 2008 r.; Rozdarta Bo-
liwia, „Gazeta Wyborcza” z 6 maja 2008 r ; W Boliwii zbuntowały się kolejne pro-
wincje, „Gazeta Wyborcza” z 3 czerwca 2008 r.; Evo Morales zaprowadza w Boliwii 
socjalizm, „Rzeczpospolita” z 26 stycznia 2009 r. ; Indiańska rewolucja Evo Mora-
lesa, „Gazeta Wyborcza” z 29 lutego 2009 r. ; Boliwia chce dać Indianom autono-
mię, „Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 2009 r.  
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w sensie kadrowej sukcesji, partia przesunęła się od faszyzmu w kie-

runku socjalistycznej lewicy, podczas gdy dawna społeczna baza bo-

liwijskiego faszyzmu, wciąż odwoływała się do starego szyldu.   

 Pisząc o ideowej dekompozycji unzagizmu, nie sposób nie wspo-

mnieć o dokumencie Principios Doctrinales de FSB, przyjętym na X 

Narodowej Konwencji Falange Socialista Boliviana w 1958 r., która 

odbywała się pod kierownictwem (!) żyjącego wówczas jeszcze Osca-

ra Únzaga de la Vega. Deklaracja ta, z perspektywy historyka idei, jest 

wręcz szokująca; w niektórych swoich zapisach przejmuje bowiem 

wprost aparat pojęciowy i kluczowe idee liberalnego demokratyzmu. 

Wśród wymienionych w tym dokumencie „podstawowych zasad” Fa-

langi znaleźć można między innymi zapisy o: „Szacunku dla praw 

człowieka proklamowanych przez Narody Zjednoczone”, „ Demokra-

tycznym systemie rządów poprzez rządy prawa”, „ Obowiązku walki 

przeciwko każdej formie opresji i tyranii”, „ Wolności ekspresji (La li-

bertad de expresión), przekonań i edukacji”39 Jeden z „postulatów 

politycznych” głosi, że „Partie polityczne powinny cieszyć się jak 

największą wolnością organizowania się i rozwoju” 40.   

 Z kolei w dziale z „postulatami społecznymi” umieszczono także 

ten o „Wolności zrzeszania się w celach społecznych i ekonomicz-

nych”41, natomiast w dziale dotyczącym aspektów doktryny odnoszą-

cych się do spraw zagranicznych, postulat „Ustanowienia międzyna-

rodowego sądu zajmującego się obroną praw człowieka i pozostają-

cego poza wpływem rządów” 42. Oczywiście nie tylko tego rodzaju 

sformułowania znajdujemy w tej deklaracji programowej; są tam też 

fragmenty niewiele w istocie odbiegające od ideowej treści unzagizmu 

                                                

39 http://falangesocialistaboliviana.org/pri01.php (8.10.2020) 
40 http://falangesocialistaboliviana.org/pri02.php (8.10.2020) 
41 http://falangesocialistaboliviana.org/pri03.php  (8.10.2010) 
42 http://falangesocialistaboliviana.org/pri06.php  (8.10.2010) 
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z lat trzydziestych lub czterdziestych, jednak już samo umieszczenie 

w tej rangi dokumencie sformułowań takich, jak cytowane powyżej, 

daje pojęcie o ideowym przesunięciu Falangi w okresie powojen-

nym43.  

Nawet biorąc pod uwagę przypuszczalną chęć „dostosowania się 

do ducha czasów” i formułowania swoich postulatów w formie zro-

zumiałej dla sobie współczesnych, podczas gdy rzeczywiste działania 

partii zdawały się wykazywać większą ciągłość w stosunku do prze-

szłości, powstanie tego rodzaju deklaracji, każe postawić znak zapyta-

nia o ciągłość doktrynalną Falangi przedwojennej i powojennej. Do-

kładniejszego zbadania wymaga określenie okresu, gdy dokonało się 

w partii przesunięcie ideowych akcentów. Niestety, zarówno bariera 

językowa jak i szczupłość dostępnych materiałów, nie pozwalają nam 

tutaj dokonać koniecznych ustaleń. To jedno nie może jednak ulegać 

wątpliwości, że mówienie o Falandze jako o ugrupowaniu faszystow-

skim lub postfaszystowskim, przynajmniej w odniesieniu do okresu 

jego historii po 1958 r., jest najprawdopodobniej zupełnie nieuzasad-

nione44.  

 Tymczasem nacjonalistyczna linia dawnej Falange Socialista Bo-

liviana reprezentowana była w ostatnich dekadach XX wieku przez 

efemeryczne, niewielkie grupki lub wręcz przez jednostki. Po wpro-
                                                

43 Warto w tym miejscu zauważyć, że podobnie dziwaczna ewolucja stała się 
udziałem nacjonalizmu ukraińskiego, który w swej historii, od lat 30-tych do 50-
tych XX wieku, przeszedł ideową drogę od formuły biologicznego szowinizmu et-
nicznego i ludobójstwa, do stadium socjaldemokracji i reformistycznego komuni-
zmu. Zob. J. Tomasiewicz, Ukraiński ruch narodowy między faszyzmem i nacjonal-
komunizmem, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi”, t. XXVI, Wro-
cław 2003, s. 33-51. Współczesna postać ukraińskiego nacjonalizmu, rzadko jednak 
odwołuje się do koncepcji wypracowanych pod koniec drugiej wojny światowej. 
Zob. R. Potocki, Nacjonalizm eklektyczny na postsowieckiej Ukrainie. Radykalizm 
transnacjonalistyczny Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego [w:] E. Olszewski 
(red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin 2004, s. 
237-253 
44 Odmienną opinię wyraża Christian Bouchet. Por. tenże, Les origines... 
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wadzeniu w Boliwii neoliberalnej polityki gospodarczej w jej pełnym 

zakresie, czego dokonano w 1985 r., z kręgów falangistowskich wy-

szło szereg dokumentów i publicznych oświadczeń, bądź to przedsta-

wiających alternatywne możliwe rozwiązania, bądź to krytykujących 

już przyjęte. I tak w 1987 r. ujrzał światło dzienne dokument Falange 

esclarece posiciones ante el colapso de la Patria (Falanga wyjaśnia 

swoje stanowisko wobec upadku Ojczyzny) sygnowany nazwiskami, 

między innymi, dwóch żyjących „ojców-założycieli” partii: Guillermo 

Koeninga i Hugo Ariasa. 15 sierpnia 1988 r. i 15 stycznia 1990 r., ów-

czesny jefe, Héctor Peredo Peredo, wraz z prezesami partyjnych rad 

narodowych Raúlem Portugal Montalvo i Raúlem Espinoza Uzquiano, 

wydali oświadczenia z żądaniem powołania konstytuanty, w celu 

opracowania ustroju Nuevo Estado Boliviano. Konstytuanta powinna 

być złożona z przedstawicieli społecznych i instytucjonalnych kom-

ponentów kraju, zintegrowanych w ramach Pacto de Integración Na-

cional  (Porozumienia o Zjednoczeniu Narodowym), by dokonać 

kompleksowej reformy Politycznej Konstytucji Państwa.  

 W 2000 r., Narodowy Komitet Organizacji FSB pod kierunkiem 

Roberto Roca Lea Plaza wydał oświadczenie, w którym znalazł się 

postulat przeprowadzenia narodowego referendum, w którym miano 

by głosować nad projektem zmiany konstytucji. Propozycje te były 

szeroko krytykowane przez wszystkie pozostałe podmioty sceny poli-

tycznej, jednak wiele spośród nich uwzględniono podczas prac kon-

stytuanty powołanej w 2007 r., zaś niektóre rozwiązania znalazły się 

nawet w nowej ustawie zasadniczej przyjętej w Boliwii w 2009 r. Po-

mimo tego, z perspektywy nacjonalistycznej, Boliwia rządzona przez 

Moralesa nie może budzić zachwytu. Państwo zostało zregionalizo-

wane i określone jako wielonarodowościowe. Dla obserwatorów 

ukształtowanych w tradycji myślenia reprezentowanej w nacjonali-

stycznym nurcie FSB, sformułowania takie, podobnie jak ignorowanie 
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Kościoła katolickiego i części spośród historycznych tradycji kraju, 

mają charakter odśrodkowy i antypaństwowy45.       
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ROZDZIAŁ 5 

Bartosz Bekier 

 

UNIA POLSKO-SŁOWACKA W KONCEPCJACH 
RUCHU LUDACKIEGO NA SŁOWACJI 

 

 Tatry od wieków istnieją w polskiej zbiorowej świadomości jako 

szczególne miejsce na mapie Ojczyzny. Naród, który w przeważającej 

części zamieszkuje krainy równinne ze zrozumiałą estymą podchodzi 

do swoich wysokogórskich szczytów. Ten niewielki fragment masywu 

Karpat, który znajduje się w polskich granicach, bywa często ideali-

zowany jako źródło odnowy sił fizycznych i duchowych – w czym z 

pewnością nie ma jednak przesady. Zapomina się przy tym często o 

narodzie, który znajduje się po „drugiej” stronie tej szczególnej kra-

iny, szczepie z którym łączy nas znacznie więcej aniżeli miłość do 

Tatr. Tragiczna, zwłaszcza wobec Europy Środkowej, historia XX 

wieku sprawiła, że narody które przez wieki żyły w przykładnej, bra-

terskiej zgodzie, dzisiaj, pomimo wielu podobieństw – z których 

wspólna wiara, krew i korzenie językowe należą tylko do tych naj-

ważniejszych – wydają się być odwrócone do siebie plecami. Nie 

zawsze tak jednak było.  

 

 Przeciwko czechosłowakizmowi 

 Gdy w 1918 roku opadł kurz wojennej zawieruchy, Słowacy stanęli 

przed szansą na upodmiotowienie swojego narodu na arenie między-

narodowej. Ich sytuacja różniła się jednak diametralnie od sytuacji 

polskiej – Polacy byli wówczas wielkim narodem europejskim, który 

odbudowywał swoją blisko tysiącletnią państwowość po 123 latach 

niewoli – Słowacy mieli to zrobić po raz pierwszy. Perspektywy ogło-

szenia pełnej suwerenności nie rysowały się jednak w pozytywnych 



 

 104

barwach. Słowackie elity zdawały sobie sprawę, że państwo węgier-

skie pomimo wojennej klęski nie wyrzeknie się bez oporów swojego 

Felvideku, tj. Górnych Węgier i nim powojenny ład okrzepnie, może 

się o niego upomnieć. Niepewność i obawa przed ogłoszeniem pełnej 

suwerenności miały swe źródło w przekonaniu, że Słowacja była kra-

jem który nie mógł podpierać dążeń niepodległościowych tradycją 

swojej państwowości. Istniały także wątpliwości, czy ewentualne pań-

stwo słowackie posiadałoby odpowiednią bazę ekonomiczną, oraz do-

świadczone, przygotowane do rządzenia elity, które byłyby w stanie 

nim pokierować. Zwracano też uwagę, że na Słowacji brakowało jed-

noznacznie słowackich – pod względem narodowościowym i kultu-

rowym – ośrodków o takim znaczeniu, jak Praga dla Czechów, lub 

Warszawa i Kraków dla Polaków.1  

Wszystkie te konstatacje bezpośrednio wpłynęły na faktyczne zwy-

cięstwo idei czechosłowakizmu – koncepcji wspólnego państwa Cze-

chów i Słowaków. Za takim rozwiązaniem opowiedziały się najważ-

niejsze słowackie nurty polityczne: narodowo-katolickie środowiska 

tzw. ruchu ludackiego, czyli Słowackiej Partii Ludowej (SPL) ks. An-

drzeja Hlinki, oraz narodowo-demokratycznej Słowackiej Partii Naro-

dowej. Podstawą takiego związku, w myśl założeń i życzeń słowac-

kich liderów, miała być jednak „równoprawność” polityczna narodu 

słowackiego i czeskiego, a także możliwość samostanowienia tychże, 

w ramach jednego organizmu państwowego.2 Rzeczywiste, formalno-

prawne ustanowienie tej równoprawności odkładano jednak do czasu, 

gdy młode państwo czechosłowackie okrzepnie i ustabilizuje się we-

wnętrznie – jak trzeźwo bowiem zauważano, Praga była daleko, a 

wojska Karolyiego tuż, tuż.3   

                                                

1 A. Bartlova, Andrej Hlinka, Bratysława 1991, s. 33-34. 
2 Tamże, s. 36-37. 
3 I. Kamenec, Tragedia polityka, księdza i człowieka, Warszawa 2001, s. 23. 



 

 105 

 Nawet w tak niepewnych czasach nie wszyscy na Słowacji byli 

jednak zwolennikami oddania katolickiego narodu pod jurysdykcję la-

ickiej republiki Tomasza Masaryka. Jedna z czołowych postaci ów-

czesnego ruchu ludackiego, ks. Frantisek Jehlicka (1879-1939), były 

poseł parlamentu węgierskiego, a następnie czechosłowackiego 

(szybko został jednak pozbawiony mandatu), uważał unię z ateistycz-

nymi, nastawionymi antykatolicko Czechami za zagrożenie dla Ko-

ścioła i religijnej tożsamości Słowaków. Opowiadał się za powrotem 

Słowacji pod węgierską Koronę Świętego Stefana, lub zbliżeniem z 

innym katolickim narodem – Polakami. Na łamach założonego przez 

siebie, wydawanego w Krakowie pisma „Slovak” przekonywał o ban-

kructwie idei czechosłowakizmu: 

 „Jeśli przyłączymy się do Polaków, tym samym zabezpieczymy 

naszą wiarę i religię. Będziemy mieli zabezpieczoną także naszą 

narodowość, lub nawet swoją samodzielność. A zatem precz 

z Czechami, niech żyje federacja polsko-słowacka!“4 

 Głos ten spotkał się wówczas z wielkim protestem słowackich 

środowisk emigracyjnych w Ameryce, zaś do politycznej ekskomuniki 

„kontrowersyjnego“ zwolennika rozwodu z Czechami przychylił się 

również ks. Andrej Hlinka, piastujący już wówczas funkcję lidera 

SPL.  

 

 Polskie paszporty dla Słowaków i sprawa autonomii. 

 Wraz z zainstalowaniem w Żylinie czechosłowackiego Minister-

stwa Pełnomocnego ds. Administrowania Słowacją, Praga zaczęła 

stopniowo przejmować inicjatywę. Uchwalono konstytucję Republiki 

Czechosłowackiej, która nie gwarantowała Słowakom obiecanych 

wcześniej praw, zaś odwoływała się do „narodu czechosłowackiego” 

                                                

4 P. Čarnogurský, 6. Oktober 1938, Bratysława 1993, s. 300. 
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uznawanego wszak przez ruch ludacki za fikcję.5 Jednocześnie rozpo-

częła się zainicjowana przez prezydenta Republiki Czechosłowackiej 

kampania przeciwko Kościołowi Katolickiemu, w której domagano 

się „demokratyzacji” struktur kościelnych, zniesienia celibatu i wpro-

wadzenia „narodowej” liturgii. Korzystając z polskiego zaangażowa-

nia w wojnę z bolszewicką Rosją, Czechosłowacja zajęła Śląsk Cie-

szyński; zablokowała także pociągi z dostawami broni dla Polski bro-

niącej się przed pochodem Armii Czerwonej. Stało się jasne, że naród 

słowacki wiążąc swój los z Republiką Czechosłowacką znalazł się w 

państwie nie szanującym słowackiej odrębności, co więcej antykato-

lickim i prowadzącym agresywnie antypolską, prosowiecką politykę.6  

 W sierpniu 1919 roku ks. Hlinka wyruszył do Warszawy, by prosić 

polskiego Naczelnika Państwa, marszałka Piłsudskiego, o wydanie 

słowackiej delegacji polskich paszportów, tak aby mogła bez prze-

szkód udać się na konferencję pokojową do Paryża, gdzie chciała szu-

kać międzynarodowej protekcji dla zdradzonej sprawy słowackiej. W 

trakcie spotkania Piłsudski niedwuznacznie sugerował, że zamiast 

paszportów, może zaoferować suwerenność Słowacji pod polskimi 

auspicjami. Hlinka nalegał jednak na wydanie paszportów, wyklucza-

jąc tym samym polską interwencję7.  

Paszporty wydano, lecz słowacka delegacja niczego w Paryżu nie 

osiągnęła. Lider ruchu ludackiego został natomiast internowany przez 

władze Czechosłowacji zaraz po powrocie z Konferencji. Pozostawał 

w areszcie przez 7 miesięcy – aż do czasu, gdy ogłoszono amnestię i 

otrzymał w wyborach mandat poselski. Gdy w latach późniejszych 

Czechosłowacja podpisała z ZSRR układ o wzajemnej pomocy, ks. 

                                                

5 I. Kamenec, dz. cyt., s. 29. 
6 P. Čarnogurský, dz. cyt., s. 305. 
7 Tamże, s. 299. 
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Hlinka w swym parlamentarnym wystąpieniu otwarcie zagroził zwró-

ceniem się Słowacji ku Polsce: 

  „Kiedy wy pozwalacie sobie robić pakty z komunistami, to my bę-

dziemy czynić pakty z Polakami w interesie narodu słowackiego i na-

szej republiki. Nam nie są najbliżsi rosyjscy bolszewicy - nam bliżsi 

są katoliccy Polacy.”8 

 Przywódca ruchu ludackiego posługiwał się kwestią Polski zazwy-

czaj w kontekście wewnętrznej, czechosłowackiej walki politycznej. 

Odniesienia te miały raczej instrumentalny charakter; jednym zdaniem 

można by je opisać jako granie polską kartą przeciwko Czechom w 

sprawie autonomii Słowacji.   

 

 Karol Sidor i frakcja propolska. 

 Postawę z gruntu odmienną, bo integralnie polonofilską, prezento-

wał natomiast Karol Sidor (1901-1953) uznawany za jednego z głów-

nych ideologów słowackiego narodowego-katolicyzmu, a z czasem za 

drugą najważniejszą postać ruchu ludackiego. W 1938 roku po śmierci 

Hlinki przejął faktyczne przywództwo w Słowackiej Partii Ludowej, 

przez kilka dni sprawował funkcję premiera autonomicznej Słowacji, 

w Republice Słowackiej pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. 

Był również pierwszym komendantem paramilitarnej Gwardii Hlinki, 

która powstała jako kontynuacja zdelegalizowanej „Rodobrany”, sło-

wackich „czarnych koszul”.  

 Od początku swojej aktywności politycznej Sidor był zadeklaro-

wanym zwolennikiem opcji propolskiej. Został członkiem, a następnie 

prezesem Związku św. Wojciecha, który jeszcze przed powstaniem 

Czechosłowacji prowadził prężną działalność wydawniczą w celu 

podtrzymania słowackich tradycji językowych. W tym celu tłumaczo-
                                                

8 M. Gniazdowski, Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny wobec słowackiego ruchu au-
tonomistycznego, Wrocław 2006, s. 32. 



 

 108

no, a następnie kolportowano dzieła Mickiewicza, które zdobywały 

wielką i żarliwą popularność na Słowacji. Publikowano także Sien-

kiewicza, Prusa, Reymonta, Żeromskiego, Przerwę-Tetmajera, Ko-

nopnicką, Kossak-Szczucką i wielu innych znanych polskich autorów. 

Wydano także serię kalendarzy odwołujących się do polskiej poezji i 

prozy, które znalazły się w niemalże każdym słowackim domu. Sidor 

swoją miłością do polskiej kultury „zaraził” całe młode pokolenie 

słowackich literatów, dość wspomnieć o takich postaciach jak Andrej 

Zarnov, Milo Ubran, Jozo Niznansky i Koza-Matejov9.  

 Z biegiem czasu swoje propolskie sympatie Sidor zaczynał reali-

zować także na płaszczyźnie politycznej. Był zwolennikiem powoła-

nia środkowoeuropejskiej federacji pod polskim przywództwem, która 

wypełniłaby przestrzeń między Niemcami, a Rosją tak, by była ona 

podmiotem stosunków międzynarodowych, a nie boiskiem dla roz-

grywek wielkich mocarstw. W poglądach tych utwierdziło go zwycię-

stwo Polaków 1920 r. w wojnie przeciwko Rosji bolszewickiej; Pol-

ska jawiła się wówczas w europejskich środowiskach katolickich i an-

tykomunistycznych niemalże jako zbawiciel narodów i nowy, natural-

ny słowiański lider po upadku carskiej Rosji. W odróżnieniu od cze-

skich elit, które wyraźnie kibicowały sowietom i ustami swojego pre-

zydenta, Tomasza Masaryka, zupełnie niedyplomatycznie wyrażały 

zainteresowanie jak najdłuższymi granicami czechosłowacko-

rosyjskimi, w katolickiej Słowacji po dotarciu wieści o zwycięskiej 

Bitwie Warszawskiej rozległy się kościelne dzwony. W środowisku 

Karola Sidora nigdy nie wybaczono Pradze jej postawy w najcięż-

szych dla Polski dniach wojennych, kiedy władze Czechosłowacji za-

blokowały transporty z zaopatrzeniem dla znajdującego się w kry-

tycznej sytuacji Wojska Polskiego, w intencji utrzymania czeskich 

                                                

9 P. Čarnogurský, dz. cyt., s. 298. 
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nabytków terytorialnych na Zaolziu.  Postawy tej nie zapomniała Re-

publice Czechosłowacji również Warszawa, co rzutowało na cało-

kształt stosunków polsko-czeskich, a w konsekwencji także polsko-

słowackich przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.  

 Sidor dołączył do redakcji wydawanego w Krakowie pisma 

„Slovak”, które w 1923r. konsolidowało już dość szerokie środowiska 

Słowaków niezadowolonych z praktycznej realizacji idei czechosło-

wakizmu. Podczas, gdy w Republice nasilała się akcja przeciwko sło-

wackiej tożsamości narodowej, a „kolonialne” podejście Pragi wobec 

Słowacji przekładało się na jej fatalną sytuację gospodarczą, nędzę i 

powiększające się bezrobocie, „Slovak” publikował w czarnych ram-

kach długie listy nazwisk Słowaków, którzy wyjeżdżali za chlebem do 

Australii i Ameryki. W tym samym roku Sidor doprowadził do zorga-

nizowania konferencji w Krakowie, która przerodziła się w manifesta-

cję na rzecz zbliżenia polsko-słowackiego. Słowackim studentom 

umożliwiono dokształcanie się na polskich uczelniach, z której to 

możliwości powszechnie korzystano, co przyczyniało się do dodatko-

wego zacieśniania więzów kulturowych10. 

  

 Przewrót majowy i zaostrzenie polityki.  

 Gdy w 1926 roku doszło w Polsce do zamachu majowego, zaś po-

rządek oparty na „parlamentarnej” konstytucji marcowej został za-

kwestionowany i faktycznie zawieszony, do polskich inspiracji Karola 

Sidora dołączyły także kwestie ustrojowe. W swojej publicystyce ruch 

ludacki, m. in. za sprawą Sidora, coraz częściej odchodził od para-

dygmatów demokratycznych przyjętych na początku działalności w 

ramach Republiki Czechosłowackiej. Opowiadano się raczej za „moc-

niejszymi” formami ustrojowymi; pewnym wzorem dla Słowaków 

                                                

10 P. Čarnogurský, dz. cyt., s. 307. 
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okazała się być również polska konstytucja kwietniowa – ustawa za-

sadnicza pozostawiająca szerokie pole dla różnych interpretacji, lecz 

interpretowana autorytarnie.  

 Dojście do władzy obozu tzw. sanacji rozpoczęło nowy etap w sto-

sunkach polsko-słowackich. Niestety, wbrew ustrojowym impresjom i 

początkowemu entuzjazmowi, był to proces wyraźnego ochłodzenia 

relacji. Warszawa relatywnie zaostrzyła swój kurs wobec Republiki 

Czechosłowackiej, co pośrednio odbiło się także na relacjach ze Sło-

wakami.  

 Pierwszym symptomem nowej polityki polskich władz okazały się 

być wyjątkowo huczne obchody dziesiątej rocznicy przyłączenia do 

Rzeczpospolitej ziem północnego Spisza i Orawy zorganizowane 15 

sierpnia 1930 roku. Feliks Gwiżdż (1885-1952), poseł na Sejm RP i 

prezes „Związku Podhalan” nieformalnie utożsamiany z polityką pol-

skich władz na odcinku „południowym”, w swoim okolicznościowym 

przemówieniu zupełnie niedwuznacznie zasugerował, że celem poli-

tyki nowych władz jest zjednoczenie wszystkich Polaków w granicach 

ojczyzny. Dokładna relacja z obchodów szybko dotarła na Słowację i 

została wykorzystana do próby zdyskredytowania propolskiego na-

stawienia ogromnej części ruchu ludackiego. Przemówienia wygło-

szone na uroczystościach zostały odebrane zarówno wśród niewielkiej 

mniejszości polskiej, jak i dominującej ludności słowackiej jako za-

powiedź przyszłych korekt granicznych. Sidor bywając w Polsce nie-

jednokrotnie przestrzegał, by historyczne, dziejowe zbliżanie się do 

siebie dwóch narodów, będące w ich obopólnym, żywotnym interesie, 

nie zostało zaprzepaszczone z powodu kilku „skał, kamieni i jeleni”11. 

Najgorszy scenariusz zaczął realizować się na jego oczach. 

                                                

11P. Čarnogurský, dz. cyt., s. 302-303. 
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 Karol Sidor trwał konsekwentnie na swoim propolskim stanowisku, 

w swojej publicystyce częściej jednak ostrzegał przed „krótkowzrocz-

nością” w planowaniu polityki w Europie Środkowej, a także niewła-

ściwym rozumieniu „mocarstwowości”. W Polsce jego przychylne 

stanowisko względem Polaków stało się znane wśród szerokich mas 

dzięki upowszechnieniu jego książki „Cestou po Polsku”, w której to 

nie ukrywał słów zachwytu nad polską przyrodą, kulturą i obyczajami 

zapoznawanymi podczas podróży na „drugą” stronę Tatr.  Jego kariera 

polityczna w latach ‘30 uległa przyśpieszeniu. W 1931r. zostaje re-

daktorem naczelnym pisma „Slovak”. Awansuje również w hierarchii 

Słowackiej Partii Ludowej, zaś za działalność „sprzeczną z ideą cze-

chosłowakizmu” zostaje w 1934r. aresztowany na siedem tygodni 

przez władze Republiki. W 1935r. został posłem czechosłowackiego 

parlamentu – nie przyczyniło się to jednak do złagodzenia jego „nie-

pokornych” poglądów wobec Pragi, a w niemalże każdym swoim wy-

stąpieniu atakował politykę prezydenta Benesza względem Polski. 

Warszawa dostrzegła potencjał zdobywającego coraz szersze wpływy 

Sidora i sama zaangażowała się w umocnienie jego pozycji poprzez 

udostępnianie mu nowych kontaktów. Do Bratysławy na stanowisko 

konsula wydelegowano posiadającego słowackie korzenie Wacława 

Łacińskiego, natomiast Ambasadorem RP w Pradze został Kazimierz 

Papee, zwolennik słowackiej niezależności – w sprawach dotyczących 

Słowacji, jej ewentualnej autonomii lub niepodległości kontaktowali 

się oni zawsze bezpośrednio z Sidorem12. W 1938 roku, po śmierci ks. 

Hlinki, Sidor staje się wiodącym politykiem ruchu ludackiego. W 

tymże roku zaczyna sprawować funkcję nadrzędnego redaktora 

wszystkich pism partyjnych; równolegle rozpoczyna formowanie pa-

ramilitarnej „Gwardii Hlinki” będąc jej pierwszym Komendantem.   

                                                

12 P. Čarnogurský, dz. cyt., s. 312-313. 
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 Układ Monachijski i polskie naciski na powołanie państwa 

 słowackiego.  

 W początkowych października 1938r., na mocy Układu Monachij-

skiego, Czechosłowacja stanęła przed faktem rozbiorów - Niemcy 

rozpoczęli obsadzanie Sudetlandu, Węgrzy włączyli do swojego tery-

torium południowe fragmenty Słowacji. Na zajęte w 1919r. przez 

CSR ziemie Śląska Cieszyńskiego wkroczyło witane entuzjastycznie 

Wojsko Polskie.  Warszawa w obliczu rosnącego zaangażowania nie-

mieckiego u swoich południowych granic planowała jednak „kom-

pleksowe rozwiązanie” kwestii Czechosłowacji. W tym celu rząd 

Rzeczpospolitej zakomunikował czechosłowackiemu ministrowi 

spraw zagranicznych,  Franciszkowi Chvalkovskiemu, chęć bezpo-

średnich pertraktacji z przedstawicielami słowackimi. W kontaktach z 

Polakami naturalnym przedstawicielem Republiki Czechosłowacji, a 

także nowoutworzonej pod wpływem wydarzeń monachijskich Auto-

nomii Słowacji, był Karol Sidor. Polskim władzom wyraźnie zależało 

na czasie. Sidor do Warszawy wyruszył 19 października nad ranem 

wsiadając na pokład wojskowego samolotu wraz z rodziną konsula 

Łacińskiego. Na lotnisku w Warszawie wylądował tuż po południu, 

gdzie został powitany przez Feliksa Gwiżdża, urzędników polskiego 

MSZ oraz przedstawicieli Słowaków w Polsce. Niemalże natychmiast 

rozpoczęto trwające przez następne trzy dni rokowania. Sidor dysku-

tował z Gwiżdżem, Janem Szembekiem pełniącym wówczas funkcję 

podsekretarza stanu MSZ, a także z ministrem spraw zagranicznych, 

Józefem Beckiem. Polskie stanowisko było jednoznaczne: Sidor uzy-

skał zapewnienie, że od samodzielnej Słowacji Polska nie domagałaby 

się skrawka ziemi, ale wobec Słowacji będącej częścią Republiki Cze-

chosłowackiej strona polska będzie żądać dokonania pewnych korekt 

granicznych. Akcentowano przy tym wyraźnie, że preferowany jest 
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pierwszy scenariusz, zaś strona słowacka może liczyć na polską po-

moc przy ogłoszeniu niepodległości. Sidor w odpowiedzi przekony-

wał, że Słowacja nie jest gotowa na ogłoszenie niepodległości; poza 

organizacjami paramilitarnymi nie posiada własnych sił zbrojnych, co 

wobec półmilionowej armii czeskiej nie pozwala na żadne radykal-

niejsze posunięcia. Jedyną drogą, która według Sidora była możliwa, 

to droga ewolucyjna realizowana przez stojącego na czele autono-

micznego rządu słowackiego ks. Józefa Tiso.  

 Według relacji Szembeka, Sidor próbował przekonać przedstawi-

cieli polskich władz, że niepodległość Słowacji może być osiągnięta 

legalnymi środkami w ciągu kilku miesięcy: po wyborach nowy pre-

zydent Czechosłowacji pod wpływem postępującej decentralizacji 

miałby ogłosić federalizację Republiki, w ramach której Słowacy mo-

gliby zorganizować własną policję, żandarmerię i formację wojskową 

– wobec niezgodności polityki zagranicznej Pragi ze słowackim inte-

resem narodowym, słowacki sejm miał wówczas ogłosić niezależność. 

Końcowym efektem tych przemian powinna być niepodległa Słowa-

cja, oparta jednak politycznie i wojskowo o Polskę – pozostając z nią 

także w silnych kontaktach kulturowych – zaś gospodarczo o Niemcy 

i Węgry.13  

 

 Korekty graniczne na Spiszu i Orawie 

 Taka odpowiedź nie była satysfakcjonująca dla strony polskiej, po-

nieważ Warszawa domagała się natychmiastowego ogłoszenia niepod-

ległości Słowacji; stanowisko to mogło jednak wpłynąć na ogranicze-

nie roszczeń terytorialnych, faktycznie sprowadzając je do „korekty 

granicznej”. Gdy w 1920 r. Rada Ambasadorów obradująca w Spa 

wykorzystując niekorzystną sytuację Polski wytyczyła arbitralnie gra-

                                                

13 P. Čarnogurský, dz. cyt., s. 318-324. 
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nice, domagano się przyłączenia całości ziem Spisza i Orawy do 

Rzeczpospolitej.   

 Polska wystosowała do Bratysławy (!) ultimatum domagając się 

przekazania okolic miejscowości Czadca, góry Jaworzyna wraz przy-

ległościami, rzeki Poprad, wąskiego pasa Pienin i tatrzańskich lasów. 

Były to niewielkie, prawie bezludne obszary zamieszkane przez ok. 6 

tys. osób.14 Żądania te wywołały na Słowacji falę oburzenia, stawiając 

propolsko nastawioną frakcję Sidora w kłopotliwej sytuacji. Z per-

spektywy Słowaków złowieszczym tłem dla całej akcji była podno-

szona przez Warszawę i Budapeszt sprawa wspólnej granicy polsko-

węgierskiej; nie pomogły też oświadczenia polskiej strony o swojej 

„wielkoduszności” z uwagi na ograniczenie swojej części zaboru do 

niewielkich rozmiarów. Bratysława odrzuciła polskie żądania i zapro-

ponowała podział ziem według etnicznego pryncypium, lecz centralne 

władze czechosłowackie ugięły się pod groźbą użycia siły i zleciły 

władzom autonomicznym powołanie komisji delimitacyjnej. Kiedy 

jednak polska delegacja została obrzucona przez miejscową ludność 

kamieniami, na sporny rejon wyruszyła polska Samodzielna Grupa 

Operacyjna „Śląsk” i po dwudniowej walce ze skoncentrowaną w tym 

obszarze armią czechosłowacką, opanowała go siłą15. Pomimo usil-

nych starań Sidora o ograniczenie atmosfery nieufności, wśród Sło-

waków zapanowało raczej antypolskie nastawienie, a polonofilska 

frakcja zaczęła stopniowo tracić na znaczeniu. Sidor nabrał natomiast 

przekonania, że Polacy jako naród ponownie przegrali swoją wielkość 

i możliwości – zupełnie tak, jak ostrzegał jeszcze w 1926 r. – na rzecz 

kilku „skał, kamieni i jeleni”.  

 

 
                                                

14 Ž. Borák, „Ukradené“ vesnice, Czeski Cieszyn 1993, s. 20. 
15 Tamże, s. 21. 
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 Powstanie Republiki Słowackiej.  

 W nocy z 9 na 10 marca 1939r., pod wpływem nacisków niemiec-

kich, centralny rząd Republiki Czechosłowackiej wprowadził stan wy-

jątkowy na terenie Słowacji by położyć kres jej „dążeniom separaty-

stycznym”. Ze stanowiska premiera rządu autonomicznego został 

usunięty Tiso, zaś na jego miejsce powołano Karola Sidora. Berlin na-

tychmiast przejął inicjatywę, wysyłając swoich emisariuszy by namo-

wami i brutalnymi groźbami skłonili nowego premiera do proklamo-

wania niepodległej Słowacji i ostatecznego rozbicia Republiki – bez 

rezultatu, gdyż doświadczony polityk widział w tych „propozycjach” 

zinstrumentalizowanie i ubezwłasnowolnienie Słowacji w obszarze 

niemieckich planów. Zmieniono więc taktykę i zwrócono się do zdy-

misjonowanego premiera, ks. Tiso.  Zaproszono go, podobnie jak kie-

dyś Sidora w kontekście podróży do Warszawy, na pokład wojskowe-

go samolotu, którym 13 marca udał się do Berlina. W stolicy Rzeszy 

przyjęto Jozefa Tiso z honorami głowy państwa, a następnie zapro-

szono na rozmowy – wpierw z Ribbentropem, a następnie z Hitlerem. 

Poinformowano go, że w ciągu najbliższych godzin Czechosłowacja 

zostanie zlikwidowana przez wkraczające na jej terytorium wojska 

niemieckie, zaś nowe państwo słowackie ma być proklamowane 

„blitzschnell”, gdyż w innym razie jego los jest niepewny. Niedwu-

znacznie wspominano także o wojskach węgierskich koncentrowa-

nych na granicy ze Słowacją. W razie szybkiej decyzji Tiso w sprawie 

ogłoszenia słowackiej niepodległości, Hitler wspaniałomyślnie ofero-

wał niemieckie gwarancje dla terytorialnej integralności nowego pań-

stwa, możliwość dokonania aktu jego proklamacji za pośrednictwem 

berlińskiego radia, oraz przedstawił listę członków przyszłego sło-

wackiego rządu16.  

                                                

16 I. Kamenec, dz. cyt., s. 62-64. 
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Tiso oponował przed natychmiastowym ogłoszeniem niepodległo-

ści i wynegocjował zwłokę do południa następnego dnia, by akt pro-

klamacji został ogłoszony z terytorium Słowacji. 14 marca na za-

mkniętym posiedzeniu słowackiego sejmu Józef Tiso wygłosił prze-

mówienie w którym dokładnie zreferował przebieg berlińskich roz-

mów. W relacji Pavla Carnogurskeho  „… z chwilą otwarcia posie-

dzenia sejmu ławy poselskie ogarnął ciężki, wprost duszny nastrój. 

Każdy z nas wiedział, że ogłaszając niezależność państwową Słowacji 

staniemy się tylko narzędziem Hitlera, nie wyrazicielami woli naro-

du.”17 Proklamowanie nowego państwa uchwalono poprzez odśpie-

wanie hymnu „Hej Slovaci”.  

 

 Ostatnie próby współpracy i klęska polityki „południowej” 

 W Warszawie łudzono się, że nie jest jeszcze za późno na pozyska-

nie Słowacji na rzecz bliskiej współpracy, dlatego Rzeczpospolita już 

na drugi dzień uznała powstanie państwa słowackiego. W nowej rze-

czywistości przychylny Polakom Karol Sidor otrzymał tekę ministra 

spraw wewnętrznych. Po utworzeniu poselstwa w Bratysławie strona 

polska nawiązała kontakty z przedstawicielami dowództwa armii sło-

wackiej. 21 marca 1939 r. chargé d’affaires Mieczysław Chałupczyń-

ski informował polskie MSZ o życzliwym stosunku do Polski gen. 

Ferdinanda Čatloša, który pełnił funkcję naczelnego dowódcy armii 

słowackiej. W rozmowie z Chałupczyńskim Čatloš wyraził pogląd, że 

współpracę z Niemcami uważa za „smutną konieczność, z której nale-

ży wynieść możliwe największe korzyści przy minimum ofiar”. 15 

czerwca 1939 r. poselstwo polskie informowało Warszawę, że Čatloš 

odmówił opracowania planu operacyjnego przeciw Polsce18.  

                                                

17 P. Čarnogurský, 14.marec 1939, Bratislava 1992, s. 247-251. 
18 J. Kupliński, Udział armii słowackiej w agresji niemieckiej przeciwko Polsce we 
wrześniu 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, nr 4, s. 63-64. 
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 Były to jednak ostatnie dni propolskiej orientacji na Słowacji. Gdy 

stało się jasne, że Polska nie przyjmie niemieckich ofert sojuszni-

czych, ani późniejszych roszczeń terytorialnych odnośnie „eksteryto-

rialnego korytarza”, Berlin rozpoczął rugowanie polskich wpływów 

pod każdą postacią. 23 marca doszło do podpisania układu niemiecko-

słowackiego, będącego gwarancją integralności terytorialnej Słowacji, 

a także przyczynkiem dla współpracy wojskowej obydwu państw i za-

instalowania niemieckich baz na zachodzie Słowacji. W kwietniu, pod 

wpływem nacisków Berlina, odwołano Karola Sidora z funkcji mini-

stra spraw wewnętrznych i wyekspediowano go na polityczne zesłanie 

do słowackiej Ambasady przy Stolicy Apostolskiej.  

 Tragiczny epilog polskiej „polityki południowej” rozegrał się jed-

nak dopiero we wrześniu 1939r., gdy z terenów Słowacji niemieckie 

lotnictwo przeprowadzało naloty m. in. na Kraków i Warszawę. Sło-

wacy mieli także swój bezpośredni udział w agresji na Polskę, two-

rząc na potrzeby kampanii złożony z trzech dywizji korpus o krypto-

nimie „Bernolák” , którego zadaniem było osłanianie wschodniego 

skrzydła niemieckiej 14. Armii dowodzonej przez gen. Wilhelma Li-

sta. Słowacka armia nie była jednak zaangażowana w ciężkie walki na 

najważniejszym teatrze działań, pozostając raczej w odwodzie i rejo-

nach o znikomej koncentracji Wojska Polskiego, z uwagi na swoje 

słabe przygotowanie i wyekwipowanie.   

 

 Wyzwania współczesności 

 Głównym błędem założeń „międzymorskiej” polityki polskich 

władz w latach 1918-1939 było przekonanie, że Polska posiada wy-

starczający potencjał by zbudować wokół siebie blok małych państw 

wymierzony jednocześnie w dwa potężne mocarstwa, z którymi środ-

kowoeuropejska „federacja” musiałaby sąsiadować. Polityka tworze-

nia „przeciwwagi” dla potencjału Niemiec i ZSRR, była tym samym, 
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co polityka „równowagi” i próbą oparcia polskiego bezpieczeństwa na 

dalekich sojusznikach – niebezpieczną mrzonką i niewłaściwym oce-

nieniem potencjałów. Polska próbując tworząc swój blok w jednocze-

snej opozycji wobec dwóch potężnych, sąsiednich mocarstw nie była 

wiarygodna jako gwarant bezpieczeństwa.  

 Współcześnie Polska i Słowacja przynależą do bloku państw euro-

pejskich, co automatycznie stawia Warszawę w lepszej sytuacji wyj-

ściowej dla koordynowania polityki w regionie; ceną współpracy np. 

w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej nie jest bowiem konfronta-

cja z Berlinem, zaś jej efekty byłyby korzystne dla całej Europy. 

Obecnie brakuje przede wszystkim woli politycznej dla pełniejszej re-

alizacji idei współpracy w ramach bloku europejskiego – wszystkie 

instytucjonalne próby zawiązania ściślejszej współpracy, takie jak 

Grupa Wyszehradzka (V4), czy Wyszehradzka Grupa Bojowa, której 

powstanie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Słowacji, Czech i 

Węgier wyznaczyli na 2016r., to wciąż za mało by Europa Środkowa 

odgrywała podmiotową rolę w ramach bloku europejskiego, a Polska 

mogła cieszyć się statusem regionalnego mocarstwa reprezentującego 

interesy swojego wewnętrznego bloku. Należy jednak uznać, iż zacie-

śniająca się współpraca V4, wyznaczanie Polski na tzw. państwo ra-

mowe nowego, środkowoeuropejskiego porozumienia wojskowego, to 

kroki we właściwym kierunku. Z perspektywy historii i obopólnych 

interesów, Warszawę i Bratysławę musi łączyć coś więcej, aniżeli tyl-

ko miłość do Tatr.  
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ROZDZIAŁ 6 

 

Mieczysław Józef Kopeć 

 

USA JAKO „OSTATNIE SUPERMOCARSTWO” 
W UJĘCIU ZBIGNIEWA BRZEZI ŃSKIEGO  

 

 Zbigniew Brzeziński w swojej książce Wielka szachownica, opisu-

jącej istotę procesów geopolitycznych twierdzi: 

 

 „Na dłuższą metę realia polityki światowej z pewnością będą coraz mniej sprzy-

jać skupianiu się władzy hegemonistycznej w rękach jednego mocarstwa. Z tego 

powodu Ameryka jest nie tylko pierwszym i jedynym supermocarstwem naprawdę 

ogólnoświatowym, lecz prawdopodobnie także ostatnim”1. 

 

 Istotnym jest wyjaśnić na  wstępie dwie zasadnicze kwestie. Pierw-

szą jest pojęcie supermocarstwa i co autor przez nie rozumie. Drugą 

kwestią w jaki sposób Zbigniew Brzeziński dowodzi tezy, że Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej są supermocarstwem i dlaczego 

ostatnim.  

 Druga wojna światowa była tym momentem, w historii światowej 

polityki, w którym kolejny już raz przetasowaniu uległ cały układ sił 

politycznych świata pojmowanej jako Cywilizacja Zachodu. W wyni-

ku gry na szachownicy świata najpotężniejsi gracze przeszli od krwa-

wej wymiany ciosów za pomocą sił zbrojnych do użycia swych wojsk 

jako straszaka i argumentu w targach politycznych. Zderzenie dwóch 

totalitaryzmów radzieckiego i niemieckiego jako wprowadzanych w 

życie doktryn politycznych wywołało wrzenie polityczne na arenie 
                                                

1 Z. Brzeziński, Wielka Szachownica,  Bertelsmann Media Sp. z o. o., Warszawa 
1998, s. 213. 
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międzynarodowej. Przybrało ono postać zbrojnej rywalizacji o teryto-

ria   i umysły zamieszkującej te terytoria ludności. Wciągnięcie w 

konflikt innych niż Niemcy i ZSRR państw świata pierwszej połowy 

XX wieku, nie zawsze zdolnych do samodzielnej obrony swej nieza-

leżności doprowadziło do polaryzacji sił politycznych w ujęciu glo-

balnym. Przeciwstawienie przez Adolfa Hitlera nazizmu stalinow-

skiemu komunizmowi w pierwszej fazie tj. po ataku na Związek Ra-

dziecki doprowadziło do sytuacji ich wzajemnego wykrwawiania się 

na polu walki. Przy początkowej bierności pozostałych graczy mają-

cych znaczenie strategiczne w kolejnym etapie Kraj Rad w wyniku 

polaryzacji sił politycznych stał się sojusznikiem państw demokra-

tycznych. Nadal jednak jego tendencje mocarstwowe i totalitaryzacja 

tego kraju rozumiana jako całkowite skoszarowanie państwa, wyko-

rzystywane były na głównej militarnej linii walki z hitlerowską ma-

chiną wojenną. Po unieszkodliwieniu państwa niemieckiego, już przy 

dzieleniu Europy na strefy okupacyjne dla neutralizacji niemieckich 

tendencji mocarstwowych, odezwały się nieujarzmione tendencje tota-

litaryzmu radzieckiego. Można to zauważyć przy decyzjach podej-

mowanych odnośnie kształtu granic Polski, o czym Brzeziński pisze 

następująco: 

 

 „ Przesądzając kwestię polską na korzyść Rosji, Jałta zainaugurowała bitwę o 

przyszłość Niemiec. Wschodnia Polska została włączona do Związku Radzieckiego, 

ale Zachód w dalszym ciągu oponował wobec szerszej polskiej  ekspansji kosztem 

Niemiec. Rosjanie z początku wahali się i nie mogli zdecydować, jak daleko powin-

ni sięgać poparcie dla polskich roszczeń. Ale na konferencji poczdamskiej w lipcu 

1945 roku, po ostatecznym upadku Niemiec, Stalin widocznie doszedł do wniosku, 

że mając armie stacjonujące stale w środku Niemiec mógł sobie pozwolić na zaspo-

kojenie polskich potrzeb (tym samym cementując uzależnienie Polski od Rosji), a 
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równocześnie kontynuować walkę o dominującą rolę Związku Radzieckiego w Eu-

ropie Zachodniej”2. 

  

 Stały się one wolne od bezpośredniego rywala doktrynalnego. Jó-

zef Stalin skierował  potencjał swojego kraju do walki o przywództwo 

światowe z kolejnym przeciwnikiem ideologicznym, państwami bur-

żuazyjnymi.  Mapa świata pokryła się wyraźnymi podziałami  o pod-

łożu ideologiczno-politycznym. Ta dwubiegunowa polaryzacja  z jed-

nej strony sił burżuazyjno-demokratycznych wokół USA jako kreują-

cego się na coraz silniejszego przywódcę krajów o gospodarce liberal-

nej, z drugiej strony wokół ZSRR krajów demokracji ludowej zorien-

towanych na sterowany centralnie model gospodarki planowanej do-

prowadziło do zapadnięcia polityczno-społecznej żelaznej kurtyny 

podszytej wyścigiem zbrojeń i wzajemnymi popisami propagando-

wymi na arenie międzynarodowej. Ta sytuacja zdeterminowała poli-

tykę światową i ukształtowała określony układ państw świata z zależ-

nościami politycznymi i położeniem na mapie świata.  

 Analizą takiego zaistniałego stanu rzeczy, a także praktyką w for-

mie doradztwa zajął się Zbigniew Brzeziński. Myśl polityczną Związ-

ku Radzieckiego nazywa w Spadku po zimnej wojnie nazywa unikal-

nym organicznym imperializmem i pisze o niej następująco: 

 

 „Zwi ązek Radziecki jest politycznym wyrazem rosyjskiego nacjonalizmu. Wiel-

korusowie – Rosjanie dominują w wielonarodowym Związku Radzieckim zamiesz-

kałym przez 270 milionów ludności, a poprzez potęgę i zasoby tego Związku domi-

nują z kolei nad gronem geograficznie bliskich państw liczących dodatkowo około 

115 milionów mieszkańców.W efekcie 135 milionów Rosjan sprawuje polityczną 

kontrolę nad skupiskiem stanowiącym 385 milionów i zajmującym  ogromne poła-
                                                

2 Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie, Oficyna Wydawnicza MOST, Warszawa 
1993,s. 90. 
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cie kontynentu euroazjatyckiego.Nie oznacza to, iż ten system po prostu  ogranicza 

się do zwykłego ucisku narodowościowego. Wielkorusowie stosują zarówno koop-

tacje jak i represje3”, 

 

  Ten znany specjalista od problematyki ZSRR, nie tylko opisał cha-

rakter politycznego myślenia Rosjan i zdefiniował słabe punkty ustro-

ju komunistycznego od strony społeczno-politycznej. Wskazał on 

również teoretyczną drogę do dekonstrukcji bloku wschodniego w 

oparciu o metody gospodarcze i społeczne. Nakreśla tę drogę w od-

niesieniu do polityki drugiego bieguna sił mających tak wielkie zna-

czenie dla losów świata, tj. dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-

nocnej. W Planie gry wspomina o tym następująco: 

 

 „ Długoterminowa amerykańska polityka skutecznego postępowania ze Związ-

kiem Sowieckim [ tu: Związkiem Radzieckim] musi się opierać na realistycznej 

ocenie, sowieckich rozmiarów, jak i możliwości. Zamiary te, przede wszystkim,  nie 

są sprawą subiektywnych nastawień tego lub owego z przywódców Kremla. Są one 

produktem głęboko  zakorzenionych, uwarunkowanych historycznie i geograficznie 

dążeń, wspartych względami doktrynalnymi, ujętymi w instytucje władzy politycz-

nej i powszechnymi wśród całej rządzącej elity politycznej. Nie podlegają one dra-

matycznym zmianom, co najwyżej w swojej warstwie powierzchniowej i w zakresie 

szeroko pojmowanej taktyki, a wówczas wszelkie zmiany często bywają rozmyślnie 

zaplanowane tak, aby wykorzystać skłonność amerykańskich mass – medów do in-

terpretowania zmian nastroju jako zasadniczych posunięć strategicznych”4.  

 

 Oczywistym jest, lecz za razem koniecznym w tym momencie do 

zaznaczenia, iż  polityka na styku USA – ZSRR  to nie tylko te dwie 

                                                

3 Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie…, s. 8. 
4 Z. Brzeziński, Plan gry USA – ZSRR, Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa 
1990, s. 93. 
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siły sprawcze. Ważne aby nie zapominać o roli pomniejszych gracy 

oraz nie oczekiwanych przez nikogo elementów losowości zdarzeń. 

 Nieoczekiwane zdarzenia stanowią rodzaj ryzyka w założeniach i 

planach. Mogą one dopomóc w realizacji planów, ale również dopro-

wadzić do katastrofy całego systemu. Decyzje podejmowane przez 

Michaiła Gorbaczowa u schyłku lat 80 – tych, można wg niektórych 

politologów interpretować jako obarczone sporą nieprzewidywalno-

ścią skutków politycznych. A w konsekwencji skutek w postaci roz-

padu ZSRR, nie był zamierzonym przez Gorbaczowa zgodnie z tymi 

interpretacjami. Nie umniejsza to znaczenia racjonalnej i konsekwent-

nej polityki USA w walce o światowe przywództwo, choć można 

mieć wiele zastrzeżeń do konkretnych posunięć politycznych w tym 

bierności co do działań radzieckich wobec krajów bloku wschodniego. 

Krytykę tego stanu rzeczy znajdziemy w Spadku po zimnej wojnie: 

 

 „ Chociaż Ameryka czasami chciała rozluźnić więzy, które trzymają                     

ipodporządkowują Europę Wschodnią Mokwie, to w krytycznym momencie wolała 

nie kontestować bezpośrednio radzieckiej dominacji. Polityka amerykańska zmie-

rzała do ostrożnego sprzyjania pokojowej ewolucji w kierunku bardziej pluralistycz-

nej Europy Wschodniej, co było procesem długotrwałym i celowo odwracanym siłą, 

jak np. poprzez stan wojenny w Polsce w 1981roku. Jednakże gdy załamał się reżym 

zachodnioniemiecki w 1953roku, gdy Węgry powstały w 1951roku [ właściwa data 

to1956 rok], gdy Czechosłowacja wyemancypowała się pokojowo w 1968 roku (po 

to tylko, aby stać się ofiarą inwazji wojsk radzieckich [dokładnie wojsk Układu 

Warszawskiego]), Stany Zjednoczone przyjęły postawę bierną, maskowaną antyra-

dziecką retoryką. Czy można było zrobić więcej – to sprawa dyskusyjna. Ale, że 

zrobiono niewiele, jest bezsporne”5 . 

  

                                                

5 Z. Brzeziński, Spadek po zimnej wojnie…, s. 99. 
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 Trudno określić jednoznaczną przyczynę bezruchu w działaniach 

na rzecz pomocy rodzącym się ruchom prodemokratycznym. Być mo-

że to brak koncepcji? Być może Związek Radziecki był zbyt groźny 

ze swym potencjałem nuklearnym i zdolnym do wywołania nuklear-

nego konfliktu? A może zimna kalkulacja ukierunkowana na dyskre-

dytację ZSRR w oczach świata? Kraj Rad jednak zamiast rozszerzenia 

rewolucyjnych idei komunizmu zakończył swój byt państwowy. Po-

stały w jego miejsce twór polityczny miał zacząć nabierać kształtów 

trwałego państwa dopiero za sprawą Władimira Putina. Zanim jednak 

doszło do osamotnienia jednego z dwóch biegunów globalnej polityki 

rozbudowana została infrastruktura zimnowojenna, będąca efektem 

wyścigu zbrojeń, konfrontacji naukowej, gospodarczej i propagando-

wej. Myślenie obydwu stron konfliktu znalazło się na specyficznym 

kierunku myślenia.  Sytuację tuż przed zniesieniem żelaznej kurtyny 

Brzeziński relacjonuje następująco w Spadku po zimnej wojnie:    

 

 „ Zarówno Amerykanie jak i Europejczycy muszą uświadomić sobie implikacje 

faktu podziału Europy, że jest on nie tylko nienaturalną konsekwencją jej zniszcze-

nia w czasie dwóch wojen światowych i że na dłuższą metę sytuacja taka jest wyso-

ce niestabilna i potencjalnie niebezpieczna. Może ona spowodować nowe eksplozje         

w Europie Wschodniej, a może również spowodować  zasadniczą i destabilizującą 

reorientację w Europie Zachodniej – zwłaszcza, że dla wielu Europejczyków istnie-

nie dwóch sojuszy wzdłuż linii podziału w centrum Europy jest kontynuacją wysił-

ków supermocarstw obliczonych na zachowanie status quo. Dlatego też koncentra-

cja na czysto militarnym wymiarze problemu Wschód – Zachód, lub też próby wtło-

czenia Europy zachodniej w ramy polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie nie 

będą służyć jedności Zachodu. Ameryka musi utożsamić się ze sprawą, która ma tak 

wielkie znaczenie emocjonalne dla większości Europejczyków”6. 

                                                

6 Tamże, s. 103. 
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 W kontekście powyższej analizy można zauważyć patologię poli-

tyki obydwóch stron sporu o palmę pierwszeństwa i wyższości ide-

ologicznej. Wyścig o przywództwo zgodnie       z sugestią Zbigniewa 

Brzezińskiego należy zastąpić dążeniem do pokojowej stabilizacji 

kontynentu Euroazjatyckiego. Stabilizacja światowego ładu politycz-

nego to w skali globalnej i regionalnej oparta na rzetelnej analizie 

umiejętnie stale regulowana sytuacja. Nigdy nie będzie ona statyczna  

lecz zawsze zmienna. Istniejące i potencjalne zarzewia konfliktów i 

sytuacji kryzysowych należy obserwować, wyciągać wnioski i reago-

wać na tyle wcześnie by nie dochodziło do destabilizacji istniejącego 

systemu powiązań, a co za tym idzie do rozregulowania w niekontro-

lowany sposób. Brak przewidywalności zdarzeń i brak możliwości 

wpływu na działania polityczne to scenariusz niepożądany. Zmiana na 

takie podejście ma cechować nowoczesną,  inną od zimnowojennej 

działalność polityczną supermocarstwa jeżeli weźmiemy pod uwagę 

rozważania Zbigniewa Brzezińskiego. On sam  pisze o tym następują-

co: 

 

 „Stabilności pluralizmu geopolitycznego w Eurazji [ dawniejsza polska nazwa 

Euroazja] , wykluczającej pojawienie się jednego dominującego supermocarstwa, 

służyłoby stworzenie, może gdzieś na początku następnego stulecia [ tj. XXI wieku], 

Systemu Bezpieczeństwa Eurazjatyckiego”7.  

 

 Do powyższych słów warto dodać jeszcze to, że coraz większa po-

pularność demokracji opartej o przestrzeganie praw człowieka to 

standard godny uwagi. Polityczne znaczenie praw człowieka dla bu-

dowy stabilizacji z powodzeniem zastosowany w Europie popularyzu-

                                                

7 Z. Brzeziński, Wielka szachownica…, s. 212. 
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je się na innych, bardziej skonfliktowanych obszarach. W Wielkiej 

szachownicy czytamy: 

 

 „[...] rozbudzenie optymizmu i wiary w uniwersalizm wartości zachodnich nie 

zależy wyłącznie od Ameryki i Europy. Japonia i Indie dowodzą, że prawa człowie-

ka i demokracja mogą być podstawą funkcjonowania państwa również w Azji, za-

równo  w krajach wysoko rozwiniętych, jak i takich, które dopiero się rozwijają8”. 

 

 Wspomniane w tytule niniejszego wywodu ostatnie supermocar-

stwo to zdaje się być w kontekście prac Zbigniewa Brzezińskiego pe-

wien ewoluujący organizm polityczny. Przeobrażający władzę  jedne-

go państwa – USA nadzorującego początkowo w osamotnieniu rozwój 

demokracji na świecie w demokrację władzy. W liberalną władzę 

nadzorującą procesy pluralizacji świata, czyli władzę polityczną zło-

żoną z wielu współpracujących państw. 
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ROZDZIAŁ 7 

 

Kamil Wysokiński 

 

REWOLUCJE W KRAJACH ARABSKICH.  
PRZYCZYNY, PRZEBIEG, KONSEKWENCJE 

 

 Gdy w 2007 roku, Edward Luttwak, na łamach tygodnika „Euro-

pa”, określił Bliski Wschód mianem „peryferyjnego skansenu”, mało 

argumentów przemawiało za możliwością obalenia postawionej przez 

autora tezy. Luttwak uważał bowiem, że region bliskowschodni, po-

grążony w politycznej stagnacji i zacofany technologicznie skazany 

jest na utratę swojego znaczenia strategicznego. Za powyższym fak-

tem zdawały się również przemawiać kwestie gospodarcze, gdyż 

większość państw wysoko rozwiniętych zapowiadała wówczas ogra-

niczenie importu surowców energetycznych, pochodzących z Bliskie-

go Wschodu. Jednakże cztery lata później obszar Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej, na nowo pojawia się na pierwszych stronach gazet.  

 Przewroty, w wyniku których władzę utraciło już trzech z bliskow-

schodnich dyktatorów, nakazują przypuszczać, że są one wyłącznie 

preludium do szerszych przemian strukturalnych społeczeństw regio-

nu MENA. Te zaś nakazują sądzić, że Bliski Wschód nie szybko 

zniknie ze strategicznej mapy świata. 

 

 Przyczyny 

 Jeszcze na początku 2010 roku nikt nie przypuszczał, że Bliski 

Wschód może stać się świadkiem podobnych wydarzeń. Podkreślić 

należy fakt, że zarówno specjaliści od politologii i stosunków między-

narodowych, jak i studiów regionalnych, przeoczyli zmiany  

zachodzące w bliskowschodnich społeczeństwach, które w konse-
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kwencji doprowadziły do rewolucji. Fakt ten, spowodowany był przy-

toczonym we wstępie myśleniem o stagnacji regionu. Jednakże pod 

otoczką skostnienia, Bliski Wschód przechodził liczne przemiany. 

Obszar MENA cechuje się jednym z najwyższych w skali świata 

współczynnikiem przyrostu naturalnego oraz urbanizacji. Spadek 

śmiertelności dzieci, który następował nieprzerwanie od końca XIX 

wieku, nie przyczynił się jednakże do ograniczenia liczby urodzeń. W 

wyniku tych dwóch procesów nastąpił niepohamowany wzrost demo-

graficzny społeczeństw obszaru MENA, którego średnia wynosiła 

rocznie 2% w skali regionu1. 

 Dodatkowo w wyniku procesu urbanizacji, liczba osób mieszkają-

cych w miastach osiągnęła pułap 170 milionów – ponad połowę popu-

lacji regionu. Jednak nie na wszystkich przybywających do miast cze-

kała praca. 

 Społeczeństwo obszaru MENA to w szczególności ludzie młodzi w 

wieku 15-24 lat. Dodatkowo jest to grupa osób, która w skali społe-

czeństw przyrasta w największym tempie. Szacuje się, że od końca 

1990 roku liczba osób 15-24 wzrosła o 50% w Libii i Tunezji, 65% w 

Egipcie i aż 125% w Jemenie2.  Podkreślić jednakże należy, że więk-

sza część tych osób to ludzie bezrobotni. Współczynnik bezrobocia 

wynosi dla regionu 23%, choć w wielu krajach znacznie przekracza tę 

liczbę.  

                                                

1 Youth in the Middle East and North Africa: Demographic Opportuity or Chal-
lenge?, <URL:http://www.prb.org/pdf07/youthinMENA.pdf>, stan z 12.11.11 r. 
2 Goldstone J., Understanding the Revolutions of 2011, w: “Foreign Affairs”, 
May/June 2011, s. 11-12. 
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Tab. 1. Informacje o społeczeństwach krajów obszaru MENA. Dane 

za CIA. Źródło: opracowanie własne. 

 

 Rządy większości krajów obszaru MENA zdawały sobie sprawę z 

możliwości występowania problemów społecznych, związanych z 

brakiem pracy. W wielu państwach utworzono specjalne programy 

umożliwiające ludziom młodym ukończenie studiów. Szacuje się, że 

liczba absolwentów uczelni wyższych wzrosła o jedną czwartą w 

Egipcie, potroiła się w Tunezji i wzrosła dziesięciokrotnie w Libii3. 

Jednakże wraz ze zwiększeniem liczby osób kończących studia, nie 

nastąpił wzrost ilości miejsc pracy. 

 W wielu krajach w dalszym ciągu intratne stanowiska w firmach i 

administracji rządowej kontrolowane były przez osoby powiązane z 

reżimem. Fakt ten powodował narastanie niezadowolenia i niepoko-

jów społecznych. Dodatkowym czynnikiem dolewającym oliwy do 

ognia były docierające do społeczeństwa informacje na temat majątku 

znajdującego się w rękach autokratów. Dane amerykańskie określały 

                                                

3 Tamże. 

Państwo 
Przyrost natural-

ny 

Procent ludno-

ści 

w wieku 15-24 

Bezrobocie 

wśród 

młodzieży 

Ludność  

poniżej  

skali ubóstwa 

Egipt 1,96% (2011r.) 62,8% (2011r.) 24,8% (2007r.) 20% (2005r.) 

Syria 0,913% (2011r.) 61% (2011r.) 19,09% (2007r.) 11,9% (2006r.) 

Tunezja 0,978% (2011r.) 69,3% (2011r.) 30,68% (2005r.) 3,8% (2005r.) 

Libia 2,064% (2011r.) 62,7% (2011r.) Brak danych Brak danych 

Jemen 2,647% (2011r.) 54,4% (2011r.) Brak danych 45,2% (2002r.) 
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fortunę Hosniego Mubaraka na 70 mln dolarów. Dodatkowo 39 jego 

najbliższych współpracowników zgromadziło majątek szacowany na 1 

mln dolarów. Wiele wskazuje, że niezadowolenie społeczne, ugrun-

towane na bazie ekonomicznej, mogło stać się bezpośrednią przyczy-

ną do wybuchu powstań. Samopodpalenie Tunezyjczyka Muhammada 

Bouazizi stało się katalizatorem późniejszych wydarzeń. Za wzorem 

Tunezji podążyły: Egipt, Jemen, Syria i Libia. 
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Rys. 1. Bezrobocie wśród młodzieży w wybranych regionach w 2005 

roku.  

Źródło: Youth In The Middle and North Africa: Demographic Opportunity or Chal-

lenge?, Population Reference Bureau, http://www.prb.org/pdf07/youthinmena.pdf, 

stan z 31.10.2011 r. 

 

 Podkreślić należy jednakże fakt, że zachodzące dotychczas na ob-

szarze MENA wystąpienia skierowane przeciwko rządzącym miały 

podłoże religijne. Hasła równości są głęboko zakorzenione w tradycji 

islamu. Jakiekolwiek niezadowolenie społeczne wykorzystywane było 

przez grupy religijne do powiększenia swoich szeregów i głoszenia 

konieczności obalenia prozachodnich tyranów. W obliczu przedsta-

wionych argumentów należy zatem zastanowić się, czy obecne wyda-

rzenia na obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, nie miały 

swoich przyczyn w ruchach religijnych.  
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 Następujący od 2005 roku wzrost pozycji Iranu na arenie bliskow-

schodniej oraz rozszerzenie wpływu tego państwa na organizacje fun-

damentalistyczne i terrorystyczne, takie jak Hamas, czy Palestyński 

Islamski Dżihad, spowodowały przesunięcie wpływu organizacji po-

wiązanych z Al-Kaidą w kierunkach południowym i zachodnim. Po-

wstały dwa odłamy organizacji: działająca na terenie Półwyspu Arab-

skiego AQAP oraz działająca na terytorium Afryki Północnej AQIM. 

Al-Kaida wrogo nastawiona jest zarówno do Izraela i Stanów Zjedno-

czonych, jak i do Iranu oraz powiązanych z nim państw. Przeniesienie 

do Afryki Północnej otworzyło przed Al-Kaidą nowe możliwości ope-

racyjne. Na fali powszechnego niezadowolenia organizacja zdobywała 

nowych zwolenników, czego wynikiem była postępująca radykaliza-

cja społeczeństw regionu. Rewolucje, obalające reżimy, byłyby dla 

Al-Kaidy doskonałą okazją do wzmocnienia własnej pozycji w regio-

nie i utworzenia proislamskich rządów. Jak wskazują dane z przepro-

wadzonej we wrześniu w Egipcie ankiety, ponad 94% Egipcjan opo-

wiada się za zerwaniem sojuszu pokojowego z Izraelem i zerwaniem 

relacji dyplomatycznych z tym krajem. Ostatnie wydarzenia z Tunezji, 

w której władzę objęła umiarkowana islamistyczna partia Hizb An-

Hahda (Partia Odrodzenia), mogą zdaniem prof. Marka Dziekana być 

początkiem procesu islamizacji obszaru Afryki Północnej4.  

 Dodatkowo rewolucje stanowiły doskonałą okazję do fizycznego 

wzmocnienia organizacji terrorystycznych. Podczas zamieszek z ma-

gazynów wojskowych w Tunezji zniknęły pochodzące z Rosji, wy-

rzutnie rakiet ziemia-powietrze SA-7 i SA-245.  

                                                

4 Prof. Dziekan: w Afryce Płn. Następuje islamizacja życia politycznego, 
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/559555,prof_dziekan_w_afryce_
pln_nastepuje_islamizacja_zycia_politycznego.html, stan z 27.10.11. 
5 Według danych Human Right Watch, z libijskich magazynów miało zniknąć 482 
rakiety SA-24. http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0907/The-
deadly-dilemma-of-Libya-s-missing-weapons>, stan z 31.10.11. 
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 Skradziony sprzęt może być wykorzystany w zamachach terrory-

stycznych skierowanych przeciwko zachodnim statkom powietrznym 

lub wykorzystywane do produkcji improwizowanych ładunków wy-

buchowych – IED. Podkreślić należy jednakże, że sytuacja, w której 

rewolucje byłyby spowodowane na skutek ruchów fundamentalistycz-

nych, wydaje się być mało prawdopodobna. Podnoszone przez po-

wstańców hasła ekonomiczne obce są retoryce organizacji radykal-

nych. Kapitalizm zaś traktowany jest przez nie jako zło. Tym niemniej 

obalenie prozachodnich reżimów leżałoby w interesie tych grup. 

 Rozwój przez Iran programów nuklearnego i rakietowego wymusił 

na krajach arabskich obszaru MENA podjęcie kroków zmierzających 

do ustanowienia równowagi sił. Zarówno Egipt, jak i Arabia Saudyj-

ska zapowiedziały gotowość rozpoczęcia prac nad własnymi progra-

mami atomowymi. Fakt ten spowodował wzrost zaniepokojenia w 

państwach zachodnich. Powstrzymanie inspirowanych przez rządy 

państw arabskich programów nuklearnych oraz demokratyzacja ustro-

jów tych państw, od dawna leżały w interesie Stanów Zjednoczonych 

i ich sojuszników. W obliczu powyższego faktu warto rozważyć jesz-

cze jedną z potencjalnych przyczyn wybuchu rewolucji – działalność 

obcych służb specjalnych. Godnym podkreślenia jest fakt, że służby 

zachodnie wiele razy ingerowały w wewnętrzną politykę państw Bli-

skiego Wschodu. Warto wymienić tu choćby akcję obalenia rządów w 

Iranie w 1953 roku. Choć na pierwszy rzut oka obalenie reżimów jawi 

się jako pozbawione sensu, Stany Zjednoczone Ameryki mogłyby 

osiągnąć wiele celów długoterminowych. Poprzez demokratyzację, 

bądź zmianę reżimów, mogłyby kontrolować większość krajów eks-

portujących surowce energetyczne, tym samym w znaczący sposób 

ograniczając wpływy Chin w Afryce. Kolejnym ważnym czynnikiem 

rewolucji jest ich charakter propagandowy. Być może poprzez rewo-

lucje w krajach arabskich, Stany Zjednoczone starałyby się wpłynąć 
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na podobne zajścia w Iranie i obalenie rządu ajatollahów. Ponadto 

stworzenie strefy niestabilności w najbliższym otoczeniu odbudowu-

jącej się ze skutków kryzysu finansowego Europy, wymusiłoby na 

państwach tego kontynentu podjęcie działań, mających na celu za-

pewnienie bezpieczeństwa, przez co musiałyby zaangażować się w 

długotrwałe działania stabilizacyjne. Stany Zjednoczone zyskałyby w 

ten sposób czas na odbudowę własnej gospodarki.  

 

 Przebieg 

 Mówiąc o przebiegu rewolucji, należy zwrócić uwagę na fakt ich 

różnego toku i odmiennych skutków. Najwcześniej reżimy udało się 

obalić w Tunezji i Egipcie, w Libii po wielomiesięcznych, krwawych 

walkach. Zmiany rządów natomiast nie udało się przeprowadzić w 

Jemenie i Syrii. Jednym z powodów przedstawionych powyżej różnic 

mogą być kontrasty w strukturze społecznej wymienionych państw. 

Rewolucje przynosiły efekt w momencie, gdy państwo odznaczało się 

regularną i jednolitą strukturą społeczną. W Egipcie, zamieszkałym w 

90% oraz Tunezji zamieszkałej w 88% przez sunnitów, zmiana rzą-

dów nie jest równoznaczna z przekazaniem władzy innej grupie spo-

łecznej i utratą uprzywilejowanej pozycji. Odmienna sytuacja zacho-

dzi w Jemenie i Syrii. Choć prezydent Jemenu należy do sunnitów, 

która stanowi większość w Jemeńskim społeczeństwie, posiada silną, 

sponsorowaną przez Iran opozycję szyicką. Jakakolwiek zmiana reżi-

mu mogłaby zatem skutkować wzmocnieniem mniejszości, co w na-

stępstwie doprowadzić mogłoby do secesji północnego Jemenu z wła-

dzą w rękach szyitów. Inna sytuacja zachodzi w Syrii, gdzie prezydent 

Bashar Al-Assad jest wyznawcą alawizmu-odmiany szyizmu, będące-

go grupą mniejszościową w kraju6. Obalenie Assada wiązałoby się za-
                                                

6 74% społeczeństwa syryjskiego stanowią sunnici. Alawici stanowią ok 16%. Dane 
za CIA. 
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tem z marginalizacją społeczną alawitów. Wszelkie próby zmiany 

rządów są zatem krwawo tłumione przez związane z reżimem wojsko. 

 Szczególnie interesującym może wydawać się fakt, niewielkich 

skutków, jakie odnosiły rewolucje w bogatych państwach naftowych. 

Powstania w tych krajach były krótkotrwałe i miały łagodny przebieg. 

Wiele wskazuje, że w tym przypadku zadziałał czynnik ekonomiczny. 

Jak wskazuje prof. Uniwersytetu w Kaliforni, Michale L. Ross, kraje 

eksportujące ropę naftową są wielokrotnie mniej podatne na demokra-

tyzację. Obecnie na Bliskim Wschodzie państwa posiadające bogate 

złoża surowców energetycznych mogą odpowiadać na potrzeby swo-

ich obywateli poprzez oferowanie dotacji i obniżanie podatków. W 

2011 roku Algieria zapowiedziała zainwestowanie 156 miliarda dola-

rów w budowę nowej infrastruktury oraz obniżenia podatku na cukier, 

Arabia Saudyjska przeznaczyła 136 miliardów dolarów na zwiększe-

nie płacy w sektorze publicznym, walkę z bezrobociem i dofinanso-

wania kredytów mieszkaniowych, Kuwejt natomiast zaoferował każ-

demu obywatelowi podarunek wielkości 1 000 denarów (około 3 600 

dolarów) oraz bezpłatne dawki żywności na okres 14 miesięcy. Auto-

kraci, których kraje posiadają małe złoża surowców, bądź nie mają ich 

wcale, poczynili podobne gesty, jednakże były one mniejsze, przez co 

mniej efektywne7. Jeżeli dodamy do tego możliwość sowitego opłace-

nia, przez bogatych autokratów w krajach naftowych, wojska, uzy-

skamy odpowiedź na pytanie, dlaczego rewolucje nie przyniosły tam 

efektu. 

 

 Konsekwencje 

 W momencie, gdy powstania w Syrii i Jemenie jeszcze się nie za-

kończyły, trudno wyrazić jednoznaczny osąd, co do potencjalnych 
                                                

7 Ross M. L., Will Oil Drowi the Arab Spring? Democracy and the Resource Curse, 
w: “Foreign Affairs”, September/October 2011. 
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konsekwencji rewolucji. Tym niemniej pewne okoliczności i zajścia 

umożliwiają w chwili obecnej dokonanie częściowej prognozy. 

Obalenie reżimów doprowadzi do długiego procesu odbudowy ży-

cia politycznego krajów. Ich niejednorodna struktura społeczna może 

przyczynić się do rozwarstwienia sceny politycznej na wiele partii o 

charakterze etnicznym, reprezentujących interesy ograniczonej grupy. 

Wiele wskazuje, że w takiej sytuacji grupami odnoszącymi najwięk-

sze sukcesy będą ugrupowania o charakterze islamskim. Grupy fun-

damentalistyczne mają ugruntowaną i silną pozycję w wielu krajach 

obszaru MENA. Organizacje, chociażby jak egipscy Bracia Muzuł-

manie, przez wiele lat stawiali się w opozycji do panujących reżimów 

i wielokrotnie głosili konieczność utworzenia państw, w których 

funkcjonowałoby prawo islamu. Należy podkreślić, że większość ty-

chy organizacji przeciwstawiała się jakiejkolwiek formie ingerencji 

państw zachodu w życie społeczno-polityczne krajów muzułmań-

skich. Wraz z islamizacją życia politycznego państw obszaru MENA 

nastąpi ograniczenie wpływów Stanów Zjednoczonych i ich sojuszni-

ków w regionie Bliskiego Wschodu. Nie trudno wyobrazić sobie sytu-

ację, w której USA dążyłoby do zmiany takiego status quo i próby 

ustanowienia nowych, prozachodnich rządów. Skutkiem takich czyn-

ności byłaby postępująca radykalizacja grup religijnych i rozwój terro-

ryzmu.  

 Przed wybuchem powstań, obszar Bliskiego Wschodu cechował się 

raczej stabilną sytuacją geopolityczną. Układy sił rozlokowane były 

wzdłuż dwóch osi sojuszy. Pierwsza z nich o charakterze horyzontal-

nym skupiała państwa takie, jak: Iran, Irak8, Syrię i Liban. Kraje te 

                                                

8 Pomimo obecności do 2008 roku sił USA na terytorium Iraku, władze tego kraju 
wykazywały coraz bliższe kontakty z Iranem. Skutkiem tych czynności był szereg 
reform w administracji i służbach specjalnych majacy na celu ograniczenie roli Sta-
nów Zjednoczonych. 
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opowiadały się za koniecznością ograniczenia ingerencji Stanów 

Zjednoczonych w ich sprawy oraz głosiły niechęć, bądź wrogość do 

Izraela. Równowagą dla tej osi stanowił układ o charakterze wertykal-

nym, skupiający: Turcję9, Izrael, Egipt oraz Arabię Saudyjską. Pań-

stwa te w różnym stopniu były sojusznikami Stanów Zjednoczonych.  

 Wyraźny zwrot w polityce Turcji oraz obalenie Hosniego Mubara-

ka w Egipcie stanowi przerwanie wertykalnej osi i powoduje wystę-

powanie szeregu wyzwań dla bezpieczeństwa regionu. Pierwszym z 

nich jest marginalizacja pozycji Izraela. Islamizacja życia polityczne-

go w państwach, gdzie obalono reżimy przyczynić się może do wzro-

stu nastrojów antysyjonistycznych i do wrogich wystąpień przeciwko 

państwu żydowskiemu. Przerwanie osi wertykalnej działa również po-

średnio na wzmocnienie pozycji Iranu.  

Pomimo faktu, że kraj ten posiada w chwili obecnej jeszcze ograni-

czone możliwości oddziaływania na otoczenie międzynarodowe, to 

ograniczenie roli i pozycji USA na obszarze Bliskiego Wschodu, leży 

niewątpliwie w interesie Teheranu. Brak silnej, prozachodniej władzy 

w Egipcie utworzy sposobność do niekontrolowanego obrotu bronią. 

Według izraelskich informacji, większość skradzionych z libijskich 

magazynów broni wyrzutni rakiet ziemia-powietrze, zostało prze-

szmuglowanych do Strefy Gazy, gdzie mogą zostać wykorzystane 

przez Hamas do ataków na cele izraelskie10. 

                                                

9 Choć polityka Turcji wykazywała w ostatnich latach wyraźne zbliżenie z Iranem, 
to wiele wskazuje, że były one spowodowane wyłącznie względami praktycznymi, 
nie zaś ideologią. Zahamowanie przez Niemcy i Francję w 2006 roku prób akcesji 
Turcji w struktury Unii Europejskiej, wymusiła na Ankarze konieczność odbudowy 
pozycji na obszarze Bliskiego Wschodu. Późniejsze wydarzenia były naturalną kon-
sekwencją tych planów. 
10 Hamas boosting anti-aircraft arsenalwith lootet Liman missiles, w “Haaretz” 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/hamas-boosting-anti-aircraft-arsenal-
with-looted-libyan-missiles-1.392186, stan z 27.10.11 
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Rys. 1. Układ sił na Bliskim Wschodzie w przeddzień rewolucji. Źródło: Opracowa-
nie własne. 

 

 Trudno o jednoznaczny osąd ostatnich wydarzeń w regionie ME-

NA. Państwa Zachodu pomogły powstańcom obalić, przychylne tym 

krajom reżimy. W obliczu rosnącego zagrożenia radykalizacji i isla-

mizacji życia politycznego i społecznego w państwach obszaru Afryki 

Północnej, może okazać się, że działalność państw zachodu, była w 

rzeczywistości skierowana wbrew ich interesom. Choć taki scenariusz 

wydaje się być mało prawdopodobnym, to w momencie jego urze-

czywistnienia, pierwsze demokratyczne wybory w państwach muzuł-

mańskich mogłyby okazać się ostatnimi. Stany Zjednoczone nie po-

zwolą bowiem na utracenie kontroli nad tym bogatym w surowce 

energetyczne obszarem. 

 W celu wzmocnienia osi wertykalnej najbardziej logicznym wyda-

wałoby się wzmocnienie linii Ankara – Tel Awiw oraz późniejsze 

przedłużenie jej o Kair. Postulat ten w chwili obecnej wydaje się być 
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niemożliwym do zrealizowania, z uwagi na fakt krytycznych relacji 

pomiędzy Izraelem, a Turcją. Podstawowym źródłem konfliktu jest 

incydent, do którego doszło w 2010 roku. Izraelscy komandosi zaata-

kowali wówczas konwój statków z pomocą humanitarną, próbujących 

przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy, raniąc śmiertelnie 9 obywa-

teli Turcji. Dla Ankary był to pretekst do zerwania stosunków dyplo-

matycznych z Izraelem. W obliczu zaistniałej sytuacji Stany Zjedno-

czone winny dążyć do ponownego nawiązania stosunków dyploma-

tycznych i współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami. Kluczowym 

elementem współpracy mogłaby się stać próba wspólnego rozwiąza-

nia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jeżeli nie dojdzie to opisywa-

nego zbliżenia, Stany Zjednoczone staną przed trudnym dylematem. Z 

jednej strony prowadzona przez Waszyngton polityka wspierania Izra-

ela, spotka się z twardym sprzeciwem Turcji, co skutkować może jej 

przystąpieniem do osi horyzontalnej. W wyniku powyższej polityki 

nastąpi dalsza marginalizacja pozycji Izraela. Państwo to, choć wpie-

rane przez Stany Zjednoczone, nie będzie miało możliwości swobod-

nego manewru w polityce zagranicznej.  

 Stany Zjednoczone mają jednakże przewagę dyplomatyczną nad 

Turcją. Podkreślić należy bowiem, że współpraca z zachodem leży w 

interesie Turcji. Ankara potrzebuje państw zachodnich do dalszej mo-

dernizacji i rozwoju technologicznego. Ponadto kluczowymi partne-

rami handlowymi Turcji są kraje Unii Europejskiej. Jest więc mało 

prawdopodobnym, by Ankara zdecydowała się na zerwanie pokojo-

wych relacji z zachodem.  

 Turcja natomiast potrzebna jest zachodowi do oddziaływania na 

nowo tworzące się, w wyniku przewrotów, otoczenie międzynarodo-

we. Postępujący proces islamizacji życia politycznego w najgorszym 

wypadku doprowadzić może do dalszej radykalizacji poglądów i wro-

gości wobec zachodu. Wówczas w najbliższym otoczeniu Europy, na 
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kierunku południowym i południowo-wschodnim, utworzona zostanie 

strefa niestabilności. Każde najmniejsze wydarzenie w tej strefie bę-

dzie miało swoje echo w Brukseli. Choć ten scenariusz wydaje się być 

obecnie mało prawdopodobny, to nie można go całkowicie odrzucić. 

Choć władzę w Tunezji objęła partia umiarkowana, to islamizacja po-

lityki działa również na korzyść grup radykalnych. Niewykluczone, że 

w perspektywie kilkunastoletniej, to one przejmą władzę. Polityka 

Turcji, będąca połączeniem nowoczesnego islamu i modernizacji w 

oparciu o wzorce zachodnie winna być traktowana jako wzór dla no-

wo kształtujących się państwowości w obszarze MENA. 

 Choć obalenie władzy w wielu krajach miało rewolucyjny charak-

ter, wiele wskazuje, że rozpoczynają one proces ewolucyjnych zmian 

społeczno-politycznych. To między innymi od państw zachodnich za-

leżeć będzie przyszłość tego regionu – jego rozwój ekonomiczny i po-

lityczny. Na zachodzie będzie również spoczywał częściowy obowią-

zek fizycznego odbudowania państw, zniszczonych długotrwałymi 

wojnami. Fakt ten rodzić może dodatkowe wyzwania. Wiele wskazu-

je, ze obalenie reżimów nie przyczyni się do bezpośredniej poprawy 

jakości życia ludności. Kraje w dalszym ciągu cechować będzie wy-

soki współczynnik bezrobocia. W obliczu powyższych przesłanek 

wiele wskazuje, że ciężar finansowania niektórych projektów będzie 

spoczywał na państwach zachodnich. Według wielu analityków jedy-

ną formą finansowego ratunku państw obszaru MENA jest stworzenie 

planu Marshalla dla Afryki i Bliskiego Wschodu. Jednakże należy za-

dać sobie podstawowe pytanie, czy wykończona kryzysem Europa i 

Stany Zjednoczone, gotowe będą na finansowe wsparcie nowych de-

mokracji?  

 Powstania w krajach arabskich ukazały dodatkowo słabość pozycji 

NATO. Sojusz, targany przez wewnętrzne sprzeczności, nie był w 

stanie zająć jednoznacznej pozycji w stosunku do wydarzeń na obsza-



 

 142

rze MENA. Fakt ten został dostrzeżony przez Rosję. Zdaniem Kremla 

rewolucje w krajach arabskich mogą mieć konsekwencje nie tylko re-

gionalne, ale i globalne. Rosja wskazuje na wzmocnienie pozycji Tur-

cji, która dążyć będzie do odtworzenia Imperium Ottomańskiego oraz 

na irański program nuklearny, którego powstrzymanie stanie się coraz 

trudniejsze11. Kreml widzi jednakże w tych wydarzeniach szansę na 

odbudowę własnej pozycji w regionie. Szczególnie istotnym będzie w 

tym miejscu wzmocnienie, panujących w regionie nastrojów antyza-

chodnich. Rosja będzie starała się przedstawiać się jako jedyne bez-

stronne państwo, będące w stanie ustabilizować region. W obliczu 

powyższego faktu, rewolucje w krajach arabskich stać się mogą za-

lążkiem do konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. 

 Trudno jednoznacznie ocenić zmiany zachodzące na Bliskie 

Wschodzie i w Afryce Północnej. Jedno jest natomiast pewne. Stany 

Zjednoczone i Europę czeka okres polityki delikatnych kroków. Ra-

dykalne próby ingerencji w sprawy państw obszaru MENA, mogą 

spowodować wzrost nastrojów antyzachodnich. Wiele wskazuje, że 

Europa będzie musiała przywyknąć do sytuacji, w której władza w 

tych krajach będzie sprawowana przez partie islamistyczne. Z drugiej 

jednak strony Stany Zjednoczone nie pozwolą sobie na utratę wpły-

wów w regionie MENA, marginalizację pozycji Izraela oraz na odbu-

dowę pozycji Rosji. Wiele wskazuje, że Stany Zjednoczone mogą w 

tym przypadku stosować politykę „dziel i rządź”, polegającą na 

wspieraniu przychylnych im grup społecznych i politycznych. Taka 

polityka może jednakże doprowadzić do wzrostu niepokojów i kolej-

nych konfliktów wewnętrznych w państwach obszaru MENA. 

                                                

11 Zvi M., The Arab Spring and Russian Policy in the Middle East, INSS Insight No. 
282, September 20, 2011, 
http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=5509,  
stan z 31.10.2011. 
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ROZDZIAŁ 8 

 

Przemysław Adamczewski 

 

DETERMINANTY GEOGRAFICZNE  
WPŁYWAJ ĄCE NA SYTUACJĘ MI ĘDZYNARO-

DOWĄ ABCHAZJI 
 

 Wprowadzenie 

 Abchazji położona jest w północno-zachodniej części Zakaukazia, 

na południowych stokach Wielkiego Kaukazu, pomiędzy rzekami 

Psou i Inguri (Enguri). W jej skład wchodzi siedem historycznych kra-

in: Mała Abchazja, Abżua, Guma, Bzypyn, Samyrzakan, Pschu-Aibga 

i Dal-Cabal. Terytorium Abchazji w 75% zajmują góry – na połu-

dniowym-wschodzie rozpościerają się Góry Kodorskie, w centrum 

Góry Abchaskie i Bzypijskie, a na północy Góry Gagryjskie. Naj-

większym szczytem jest Dombaj-Ulgen o wysokości 4046 m n.p.m. 

W górach znajdują się niewielkie złoża węgla kamiennego, rudy mie-

dzi oraz cynku i ołowiu. Na uwagę zasługują względnie duże zasoby 

surowców budowlanych. Natomiast na południu, na wybrzeżu Morza 

Czarnego, rozciąga się Nizina Kolchidzka, która wbija się klinem po-

między góry i morze od rzeki Kodori w kierunku północnego-

zachodu; linia brzegowa wynosi zaś 210 km. Abchazja bogata jest w 

lasy, które zajmują 55% jej powierzchni, oraz rzeki. W związku z gó-

rzystym położeniem, rzeki posiadają bardzo duży potencjał hydro-

energetyczny oszacowany na 3,5 mln kw. Największe z nich to Kodo-

ri, Bzyp, Gumista i Kialasur. Ciekawostką geograficzną jest fakt, że 

na terytorium Abchazji znajduje się najkrótsza rzeka świata – jest to 

Repua o długości zaledwie 18 m.  



 

 146

 Abchazja od południowego-wschodu graniczy z gruzińskimi regio-

nami Swanetią i Megrelią, od północy i zachodu z częściami Federacji 

Rosyjskiej – Karaczajo-Czerkiesją i Krajem Krasnodarskim. Wobec 

braku delimitacji granic trudno jest określić dokładną powierzchnię 

Abchazji. W przybliżeniu wynosi ona od ok. 8500 km2 do ok. 8600 

km2. Trudności występują także w zakresie oszacowania liczby ludno-

ści. Według przeprowadzonego w 2011 r. oficjalnego spisu wynosi 

ona ponad 242 0001, jednakże wobec izolacji na arenie międzynaro-

dowej brak jest innych źródeł mogących potwierdzić te dane. Warto 

podkreślić, iż przeważająca większość mieszkańców Abchazji (ponad 

90%) posiada obywatelstwo Federacji Rosyjskiej2. Podstawą prawną 

takiego zabiegu był artykuł 14. rosyjskiej ustawy „O obywatelstwie”. 

Punkt b stanowi, że osoby, które posiadały obywatelstwo Związku 

Radzieckiego, zamieszkują państwa wchodzące w skład byłego 

ZSRR, ale nie otrzymały obywatelstwa tych państw i zostały w kon-

sekwencji osobami bez obywatelstwa, mogą w trybie uproszczonym 

otrzymać obywatelstwo Federacji Rosyjskiej3.  

Sytuacja ta zmieniła się w momencie uznania przez Rosję niepod-

ległości Abchazji. Od 28 sierpnia 2008 r. rosyjskie władze nie mogą 

już traktować jej obywateli jako osoby bezpaństwowe, więc te, chcąc 

otrzymać paszporty Federacji Rosyjskiej, muszą starać się o nie w 

normalnej procedurze4. 

                                                

1 Подведены предварительные итоги переписи населения Абхазии, 
www.abkhaziagov.org/ru/president/press/news/detail.php?ID=37304 [dostęp dn. 
25 października 2011 r.]. 
2 Парламент Абхазии: фактическую независимость надо лишь 
легитимировать в соответствии с Уставом ООН, www.kavkaz-
uzel.ru/articles/102055/ [dostęp dn. 1 listopada 2011 r.]. 
3 Приобретение гражданства Российской Федерации,  
www.base.garant.ru/184539/2/#14 [dostęp dn. 1 listopada 2011 r.]. 
4 Жители Абхазии будут получать российское гражданство на общих 
основаниях, 
www.kavkaz-uzel.ru/articles/164773/ [dostęp dn. 1 listopada 2011 r.]. 
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 Wąwóz Kodori 

 Niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Abchazji ma Wą-

wóz Kodori. Jest on położony w północno-wschodniej części kraju, w 

Górach Kodorskich, na wysokości od 1300 m n.p.m. do 4000 m n.p.m 

wzdłuż rzeki Kodori. Historycznie ta część Abchazji była zamieszki-

wana przez należących do ludów kartwelskich Swanów. W 1994 r. 

koryta rzek Kodori i Inguri zostały wyznaczone na linię wstrzymania 

ognia na podstawie umów kończących zbrojną fazę konfliktu gruziń-

sko-abchaskiego. Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa nr 937 

(1994) Misji Obserwacyjnej Narodów Zjednoczonych w Gruzji 

(UNOMIG) powierzono kontrolę nad wyprowadzeniem wojsk gruziń-

skich (po zbrojnej fazie konfliktu zajmowały one ten obszar) z Wąwo-

zu Kodori, a także regularne patrole tego obszaru, które miały na celu 

pilnowanie podpisanego przez walczące strony zawieszenia broni. 

Jednakże teren ten przez cały okres lat 90. XX w. był niebezpieczny. 

Poważny incydent wydarzył się jesienią 2001 r. Wówczas to gruziń-

scy żołnierze5 pod dowództwem Emzara Kwicianiego6, wspomagani 

przez bojowników czeczeńskich komendanta Rusłana Gielajewa7, 

wkroczyły do Wąwozu Kodori. Wydarzenie to nie odbiło się głośnym 

                                                

5 Dokładniej byli to tzw. Monadire (z gruz. ochotnik). Monadire byli zbrojnym 
ugrupowaniem utworzonym w Wąwozie Kodorskim w 1992 r. w czasie wojny ab-
chasko-gruzińskiej, którymi dowodził Emzar Kwiciani. W dużej mierze to dzięki 
nim wąwóz, na początku lat 90., nie został zdobyty przez siły abchaskie. 
6 Emzar Kwiciani jest z pochodzenia Swanem. W okresie prezydentury Edwarda 
Szewardnadzego był pełnomocnym przedstawicielem rządu gruzińskiego w Wą-
wozie Kodori. 
7 Rusłan Gielajew w latach 90. XX w. był komendantem polowym. Na początku 
lat 90. uczestniczył w konflikcie abchasko-gruzińskim po stronie Abchazji. W nie-
uznawanej Czeczeńskiej Republice Iczkeria był generałem dywizji. Według ofi-
cjalnej wersji zginął w 2004 r. w górach w Dagestanie. 
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echem na arenie międzynarodowej, ponieważ zbiegło się w czasie z 

amerykańską operacją wojskową w Afganistanie8.  

Siły gruzińsko-czeczeńskie, w liczbie ok. 500 żołnierzy, wdarły się 

wówczas na kilkadziesiąt kilometrów w głąb terytorium Abchazji. Po 

kilku dniach zostały one jednak wyparte przez armię abchaską i mu-

siały wycofać się na wcześniej zajmowane pozycje9. Wydarzenia te 

doprowadziły do znacznego zaostrzenia stosunków abchasko-

gruzińskich. Oficjalnie władze Gruzji odrzuciły oskarżenia o udział w 

akcji w Wąwozie Kodori, aczkolwiek nie potrafiły wyjaśnić w jaki 

sposób Rusłan Gielajew, przebywający wcześniej na wschodzie Gru-

zji w wąwozie Pankisi, przebył cały kraj i znalazł się ze swoim od-

działem w Abchazji10. 

 Gruzja uzyskała kontrolę nad Wąwozem Kodori dopiero w 2006 r. 

Rok wcześniej rząd w Tbilisi podjął decyzję o zaprzestaniu finanso-

wania oddziałów zbrojnych dowodzonych przez Emzara Kwicianiego 

i ich rozwiązaniu. W dużej mierze było to następstwem „Rewolucji 

róż” i przejęciem w 2003 r. władzy w Gruzji przez Micheila Saaka-

szwilego. W wydarzeniach tych bowiem E. Kwiciani poparł Eduarda 

Szewardnadzego, a po jego wycofaniu się z polityki odebrane zostały 

E. Kwicianiemu wszelkie pełnomocnictwa udzielone wcześniej przez 

rząd w sprawach Wąwozu Kodori. W wyniku narastającego napięcia, 

E. Kwiciani, w lipcu 2006 r. ogłosił, iż przestaje uznawać władze cen-

tralne w Tbilisi. Konsekwencją otwartego buntu była kilkudniowa 

operacja gruzińskich sił specjalnych, które zajęły górną część wąwozu 

                                                

8 Do wymiany ognia między stroną abchaską a gruzińską zaczęło dochodzić w po-
łowie 2001 r. Natomiast operacja gruzińska miała miejsce na początku październi-
ka. 
9 Caucasus Report: October 22, 2001, www.rferl.org/content/article/1341916.html 
[dostęp dn. 1 listopada 2011 r.]. 
10 Боевиками командуют чиновники Шеварднадзе, 
 www.utro.ru/articles/2001102303131542608.shtml [dostęp dn. 1 listopada 2011 
r.]. 
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wypierając siły E. Kwicianiego. Na początku sierpnia przeniosło się 

tam wielu członków rządu oraz parlament Abchazji na wygnaniu, któ-

ry do tej pory znajdował się w Tbilisi11. Natomiast pod koniec wrze-

śnia 2006 r. M. Saakaszwili utworzył na części Wąwozu Kodori, kon-

trolowanym przez siły gruzińskie, Górską Abchazję, której centrum 

administracyjnym została wieś Czchalta12. 

 Sytuacja w Wąwozie Kodori zmieniła się w sierpniu 2008 r. w wy-

niku konfliktu gruzińsko-rosyjsko-osetyjskiego. W opinii władz Ab-

chazji armia gruzińska miała w planach, po zajęciu Osetii Południo-

wej, uderzyć w kierunku Suchumi13. Gruzińskie natarcie na Cchinwali 

nie przyniosło jednak rezultatu i szybko zostało powstrzymane. Jed-

nocześnie siły abchaskie zajęły bez boju14 Wąwóz Kodori, z którego 

została wyparta armia gruzińska. Tym samym Abchazja ustanowiła 

kontrolę nad całym swoim terytorium, które odpowiadało powierzchni 

byłej Abchaskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radziec-

kiej. 

 Waga Wąwozu Kodori dla bezpieczeństwa i położenia międzyna-

rodowego Abchazji zawiera się w tym, że przebiega przez niego tzw. 

Suchumska Droga Wojenna. Jest to jedyny szlak komunikacyjny, 

                                                

11 В. Новиков, Грузия перебросила правительство в Кодорское ущелье, 
www.kommersant.ru/doc/694743 [dostęp dn. 2 listopada 2011 r.]. 
12 Президент Грузии поделил Абхазию, 
 www.parliament.ge/print.php?gg=1&sec_id=386&info_id=13249&lang_id=GEO 
[dostęp dn. 2 listopada 2011 r.]. 
13 Абхазский Генштаб: Грузия планировала после захвата Южной Осетии 
завоевать Абхазию, www.interfax.ru/news.asp?id=28626&sec=1484 [dostęp dn. 
2 listopada 2011 r.]. 
14 Według oficjalnych danych w działaniach tych poległ jeden żołnierz abchaski i 
dwóch gruzińskich. Prawdopodobnie siły gruzińskie były w znacznym stopniu 
zdemoralizowane, ponieważ mimo to, że stacjonowały one w Wąwozie Kodori w 
sile ok. 2000, to wycofały się w wyniku desantu 250 abchaskich rezerwistów. Na-
leży jednakże wziąć również pod uwagę to, że w tym czasie także siły rosyjskie 
zaczęły kierować się w ich stronę. 
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oprócz międzynarodowej drogi E9715, którym można dostać się do 

Abchazji z terytorium jednego z jej sąsiadów. Suchumska Droga Wo-

jenna, o długości 337 km, prowadzi z Czerkieska znajdującego się w 

Karaczajo-Czerkiesji, przez Przełęcz Kluchorską (2781 m), Wąwóz 

Kodori, do Suchumi. Budowa drogi rozpoczęła się pod koniec XIX 

w., aczkolwiek szlak ten był juz znany w okresie wczesnego średnio-

wiecza. Do 1946 r. była ona przystosowana do przejazdów samocho-

dów, później, popadając w coraz większą ruinę, stała się jedynie inte-

resującym szlakiem turystycznym. Obecnie w Karaczajo-Czerkiesji w 

większości jest ona wyasfaltowana, natomiast w Abchazji, gdzie jej 

długość wynosi ok. 100 km, jest w przeważającej mierze drogą polną, 

niedostosowaną do ruchu samochodowego.  

 W wyniku konfliktu abchasko-gruzińskiego z początku lat 90. XX 

w. ruch na Suchumskiej Drodze Wojennej całkowicie zamarł. Sytu-

acja zmieniła się po 2008 r., kiedy siły abchaskie wyparły wojska gru-

zińskie z Wąwozu Kodori. Wówczas to z inicjatywą odbudowy histo-

rycznego szlaku wystąpił ówczesny prezydent Abchazji Siergiej Ba-

gapsz i prezydent Karaczajo-Czerkiesji Mustafa Batdyjew. 

 W 2010 r. abchaskie jednostki wojskowe rozpoczęły wstępne prace 

związane z odbudową drogi i jednocześnie przystąpiono do rozpatry-

wania dwóch wariantów jej poprowadzenia. Pierwszy pokrywa się 

mniej więcej z obecnie istniejącą drogą, z tą różnicą, że przez Przełęcz 

Kluchorską trasa wiodłaby dwunastokilometrowym tunelem. Drugi 

wariant zakłada poprowadzenie jej przez Archyz, tj. szosa zostałaby 

przesunięta bardziej na zachód w stosunku do obecnie istniejącej16.  

                                                

15 Międzynarodowa droga E97 bierze swój początek w Chersonie na Ukrainie i 
prowadzi przez Kercz, Noworosyjsk, Soczi, Suchumi, Poti, Batumi do Aszkale w 
Turcji. Jej długość liczy 1360 km. Na terytorium Abchazji droga ta biegnie wzdłuż 
wybrzeża Morza Czarnego. 
16 Северный Кавказ и Абхазию соединит туннель?, 
 www.regnum.ru/news/polit/1315197.html [dostęp dn. 4 listopada 2011 r.]. 
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 Pod względem ekonomicznym obecnie odbudowa drogi łączącej 

Czerkiesk z Suchumi ma wątpliwe uzasadnienie i wydaje się nieren-

townym przedsięwzięciem, zakładając nawet pobieranie opłaty za 

przejazd17. Ważny jest również aspekt ekologiczny. Oba warianty po-

prowadzenia drogi wiodą przez wyjątkowo cenne obszary przyrodni-

cze, na których występują gatunki znajdujące się w „Czerwonej Księ-

dze Gatunków Zagrożonych” – pierwszy przez rezerwat archyski, a 

drugi przez Teberdyński Park Narodowy. Jednakże przy podejmowa-

niu decyzji wydaje się, iż najważniejszym będzie wymiar strategiczny 

i ideologiczno-polityczny. Odbudowa Suchumskiej Drogi Wojennej 

ma bowiem kluczowe znaczenie w tworzeniu alternatywnej drogi łą-

czącej Rosję z Abchazją. Niezwykle istotna jest również sprawa jed-

ności historyczno-kulturowej Abchazów i Czerkiesów18. Stanowi to 

argument często podnoszony przez liczne organizacje społeczne19, 

które upatrują w budowie trasy kroku w kierunku zjednoczenia 

wszystkich ziem czerkieskich, co miałoby doprowadzić do stworzenia 

Republiki Czerkieskiej20. 

 Wybudowanie drogi mogłoby doprowadzić do tego, że Abchazja 

stałaby się kluczowym partnerem gospodarczym Karaczajo-

Czerkiesji21, a przede wszystkim umożliwiłaby jej połączenie z Mo-

rzem Czarnym. Należy przypuszczać, że w przypadku wzrostu gospo-

                                                

17 Президент Карачаево-Черкесии рассказывает о новой трассе в Абхазию, 
www.gazeta.ru/politics/2010/09/27_a_3423085.shtml [dostęp dn. 7 listopada 2011 
r.]. 
18 Czerkiesi i Abchazji należą do ludów adygo-abchaskich. 
19 Быть ли дороге с Северного Кавказа в Сухум?, 
www.regnum.ru/news/1164142.html [dostęp dn. 4 listopada 2011 r.]. 
20 W jej skład miałyby wejść ziemie zamieszkałe przez Czerkiesów, Kabardyjczy-
ków, Szapsugów, a także Abchazów i innych. Należy przy tym pamiętać, że ruch 
zjednoczeniowy Czerkiesów nie jest ruchem separatystycznym. Wszystkie plany 
zjednoczeniowe miałyby się odbyć w granicach Federacji Rosyjskiej. 
21 Przez Karaczajo-Czerkiesję nie przebiegają obecnie żadne istotne szlaki komu-
nikacyjne. 
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darczego Federacji Rosyjskiej, i dalszego prowadzenia przez jej wła-

dze polityki znacznego wspomagania finansowo republik północno-

kaukaskich, budowa drogi łączącej Czerkiesk z Suchumi zostanie zre-

alizowana, co spowodowałoby jeszcze głębszą ekonomiczną integra-

cję Abchazji i Rosji. 

 

 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi 

 Wydarzeniem, który ma bezpośredni wpływ na sytuację Abchazji 

jest wybór Soczi na miejsce przeprowadzenia XXII Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. Decyzję tę w 2007 r. podjął Mi ędzy-

narodowy Komitet Olimpijski obradujący na 119. sesji w Gwatema-

li 22. Przeprowadzenie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi ma dla 

Abchazji znaczenie zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Analizując 

znaczenie pierwszego aspektu należy wziąć pod uwagę, że będą to 

dopiero drugie Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się na terytorium 

Rosji23.  

Z tego też względu jawią się one jako niezwykle ważne dla rosyj-

skiej elity politycznej pod względem propagandowym i prestiżowym. 

Należy więc przypuszczać, że do 2014 r. Rosja nie podejmie żadnych 

kroków, które na arenie międzynarodowej zostałyby negatywnie zin-

terpretowane i mogłyby doprowadzić do bojkotu igrzysk przez inne 

kraje, tak jak to się stało w 1980 r. podczas Letniej Olimpiady w Mo-

skwie24.  

Teoretycznie powodem do takiej reakcji społeczności międzynaro-

dowej mogłoby być włączenie w skład Federacji Rosyjskiej Osetii Po-

łudniowej oraz Abchazji. Decydując się na taki krok politycy rosyjscy 
                                                

22 Soczi wygrało w finale południowokoreańskie miasto Pyeongchang stosunkiem 
głosów 51:47, natomiast w I rundzie pokonało austriacki Salzburg. 
23 W 1980 r. odbyły się w Moskwie XXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. 
24 Igrzyska zostały zbojkotowane przez 63 państwa pod pretekstem interwencji 
ZSRR w Afganistanie. 
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sami siebie pozbawiliby tzw. „argumentu kosowskiego”. Opiera się on 

na zasadzie analogii uznania przez niektóre państwa niepodległości 

Kosowa z uznaniem niepodległości Abchazji i Osetii Południowej 

przez Rosję. Uznanie niepodległości serbskiej prowincji było bowiem 

pierwszą sytuacją, w której część państw wystąpiła przeciwko zasa-

dzie uti possidetis iuris. Należy jednak pamiętać, że pod względem 

prawnym Kosowo w dalszym ciągu jest częścią Serbii i tak też jest 

traktowana przez większość państw świata25, a także przez ONZ. 

Jeszcze przed proklamowaniem niepodległości przez Kosowo, ówcze-

sny prezydent Rosji, Wladimir Putin, oświadczył, że gdyby do tego 

doszło, wariant kosowski może stać się modelem służącym do roz-

wiązywania innych konfliktów podobnego typu26.  

Wyeksponował przy tym przypadek m.in. Abchazji, która według 

niego miałyby podpadać pod tę samą kategorię27. Z tego też względu 

konsekwencją działań Stanów Zjednoczonych i niektórych krajów eu-

ropejskich w stosunku do niepodległości Kosowa były analogiczne 

kroki Rosji w kwestii niepodległości Abchazji i Osetii Południowej w 

2008 r. Trudno bowiem nie zauważyć, że sprawa Kosowa ujawnia 

pewne zbieżności z konfliktami na obszarze postradzieckim, a dyplo-

maci nie potrafią jasno wytłumaczyć, czym precedens kosowski miał-

by się różnić od konfliktów na Kaukazie Południowym i dlaczego nie 

może zostać zastosowanym odnośnie do Abchazji. Tym samym włą-

czając Abchazję i Osetię Południową w skład Federacji Rosyjskiej ro-

syjscy politycy pozbawiliby się argumentów, na których opierało się 

                                                

25 A. Słojewska, Kosowo nadal dzieli UE i świat, 
www.rp.pl/artykul/75642,94889_Kosowo_nadal_dzieli_UE_i_swiat.html [dostęp 
dn. 2 września 2009 r.]. 
26 А. Мамедов, Старая песня о главном, „Бакинские Ведомости”  z 25 lutego 
2006 r. 
27 N. Dyulgerova, Caucasus Gambit. Security and Energy Vectors, Sofia 2009, s. 
65. 
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ich dotychczasowe stanowisko. Ich oponenci mogliby wówczas uza-

sadniać, że państwa uznające Kosowo ani go nie anektowały, ani też 

nie zgodziły się na jego przyłączenie do Albanii. 

 Aktywnych kroków Rosji na Kaukazie można się spodziewać do-

piero po Igrzyskach Olimpijskich w 2014 r. Należy również uwzględ-

nić to, że będzie to początek kadencji prezydenta (najprawdopodob-

niej W. Putina) wybranego w wyborach w 2012 r.28. Dla Rosji, chcą-

cej zmienić obecny status quo na Kaukazie, będzie to jeden z najlep-

szych do tego momentów. Jeżeli więc w koncepcji rosyjskich polity-

ków jest włączenie Abchazji i Osetii Południowej w skład wspólnego 

państwa, to należy się tego spodziewać dopiero po 2014 r. 

 W miarę zbliżania się terminu rozpoczęcia igrzysk w Soczi, z du-

żym prawdopodobieństwem można prognozować, że coraz częściej 

będzie podnoszona kwestia „ludobójstwa” Czerkiesów, którego miała 

dokonać carska Rosja w XIX w. Duża część z tych działań jest i bę-

dzie inspirowana przez Gruzję, która stara się nadszarpnąć prestiż Ro-

sji. Kwestia muchadżirstwa29 jest na Kaukazie sprawą delikatną, acz-

kolwiek wątpliwy jest sens przenoszenia XXI-wiecznych kategorii 

znaczeniowych w przeszłość. Należy przy tym pamiętać, że sama de-

finicja zbrodni ludobójstwa przyjęta została dopiero 9 grudnia 1948 r. 

dzięki podpisaniu Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania 

Zbrodni Ludobójstwa. Gdyby politycy innych krajów podążyli śladem 

parlamentarzystów gruzińskich, którzy 20 maja 2011 r. przyjęli rezo-

lucję o uznaniu za ludobójstwo Czerkiesów działań carskiej Rosji w 

                                                

28 W 2008 r. Duma zmieniła konstytucję Federacji Rosyjskiej i wydłużyła kaden-
cję prezydenta państwa z czterech do sześciu lat. 
29 Muchadżirstwo to masowe przesiedlenie muzułmanów w państwa muzułmań-
skie z państw niemuzułmańskich. Muchadżirstwo na Kaukazie dotknęło wiele lu-
dów m.in. Abchazów, Abadzechów, Czerkiesów, Ubychów, Szapsudów i wiele 
innych. Szacuje się, że przymusowe przesiedlenia z Kaukazu do Imperium 
Osmańskiego dotknęło ok. 500 000 osób. 
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czasie wojen kaukaskich w XIX w.30, mógłby nastąpić wysyp różnych 

uchwał obarczających jakieś państwo odpowiedzialnością za dokona-

nie zbrodni ludobójstwa. W pierwszym rzędzie należałoby oskarżyć 

Wielką Brytanię za wymordowanie w XIX w. aborygenów tasmań-

skich. 

 O tym, że kwestia „ludobójstwa” Czerkiesów jest wykorzystywana 

przez Gruzję ze względów politycznych świadczy chociażby fakt, że 

sprawa ta nie była przez nią podnoszona na początku lat 90., w czasie 

konfliktu abchasko-gruzińskiego, kiedy to Rada Najwyższa Kabardy-

no-Bałkarii (w 1992 r.) czy parlament Adygei (w 1994 r.) zajmowały 

się tą sprawą. Dodatkowo powinno się pamiętać, że w XIX w. to wła-

śnie Gruzja była forpocztą panowania rosyjskiego na Kaukazie i wielu 

znamienitych Gruzinów czynnie służyło w armii carskiej walnie przy-

czyniając się do pokonania dążących do niepodległości górali z Dage-

stanu, Czeczenii i Czerkiesji. Prawdopodobniej w miarę zbliżania się 

igrzysk w Soczi, Gruzja ze względów propagandowych będzie inspi-

rowała tematy związane z „ludobójstwem” Czerkiesów na płaszczyź-

nie politycznej. 

 Planowane Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi oddziaływają na 

Abchazję również pod względem gospodarczym. Kooperację z Ab-

chazją chwalą sobie firmy białoruskie, które uzyskały wiele kontrak-

tów budowlanych związanych z olimpijskimi projektami. Przykładem 

tej współpracy była wizyta w Suchumi szefa administracji prezydenta 

Białorusi, która miała miejsce w marcu 2011 r. Miała ona podłoże 

ekonomiczne, ponieważ to właśnie Abchazja przedstawiła najlepsze 

                                                

30 Грузия признала геноцид черкесов в царской России, 
www.lenta.ru/news/2011/05/20/cherkesy [dostęp dn. 9 listopada 2011 r.]. 
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gwarancje dla białoruskich projektów budowlanych związanych z 

olimpiadą31. 

 Znaczącym dla olimpiady może okazać się lotnisko w Suchumi. 

Latem 2011 r. rozpoczęły się rozmowy na temat ewentualnego zarzą-

dzania lotniskiem przez rosyjską kompanię Nowaport. Jednocześnie 

premier Abchazji, Siergiej Szamba, wysunął propozycję, aby port ten 

został rezerwowym lotniskiem w czasie olimpiady32. Problemem są 

bowiem mgły, które bardzo często unieruchamiają port w Soczi, co 

może być przeszkodą logistyczną w czasie olimpiady. Tymczasem 

lotnisko w Suchumi rzadko ma tego typu problemy. Ponadto z geogra-

ficznego punktu widzenia jest ono optymalnym lotniskiem rezerwo-

wym – znajduje się najbliżej Soczi i jednocześnie jest dobrze skomu-

nikowane z tym miastem zarówno drogą kolejową jak i samochodo-

wą, aczkolwiek tą ostatnią należałoby w dużym stopniu zmodernizo-

wać. Głównym problemem jest jednak stan infrastruktury portu w Su-

chumi wymagającego przeprowadzenia kapitałochłonnych inwestycji 

rzędu ponad trzech miliardów rubli33.  

 W 2011 r. mają się rozpocząć komercyjne loty pasażerskie z Rosji 

do Abchazji – planuje się, że odbywać się będzie od dwóch do trzech 

lotów tygodniowo. Innych lotów zapewne nie uda się otworzyć, po-

nieważ Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego posta-

nowiła nie przyznawać lotnisku w Suchumi statusu międzynarodowe-

go i uznała, że znajduje się ono na obszarze powietrznym Gruzji. Ta-

kie zaklasyfikowanie lotniska w Suchumi znacznie utrudni przyznanie 

                                                

31 США боялись, что Россия заставит Белоруссию признать Абхазию и 
Южную Осетию, www.regnum.ru/news/1439555.html [dostęp dn. 23 paździer-
nika 2011 r.]. 
32 Абхазия поможет России в проведении Олимпиады 2014 в Сочи?,  
www.regnum.ru/news/1408986.html [dostęp dn. 23 października 2011 r.]. 
33 Сухумский аэропорт может получить статус запасного на время 
сочинской Олимпиады, www.regnum.ru/news/1412223.html [dostęp dn. 23 paź-
dziernika 2011 r.]. 
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mu statusu rezerwowego w czasie olimpiady. Drugim problemem 

byłby również reżim wizowy dla obcokrajowców obowiązujący w 

Abchazji34. Pod względem propagandowym i ekonomicznym byłoby 

zasadne gdyby władze Abchazji na czas igrzysk w Soczi zniosły reżim 

wizowy lub w znacznym stopniu go uprościły, np. umożliwiając na-

bycie wizy na granicy, jednakże jak dotychczas nie było na ten temat 

żadnych wypowiedzi. 

 Nie można także pomijać – względnie niewielkich, aczkolwiek 

istotnych ekonomicznie i gospodarczo – projektów realizowanych w 

kontekście planowanej olimpiady. Jedną z nich jest wyremontowanie 

jesienią 2011 r. energetycznej linii przesyłowej Psou-Bzybi. Dzięki tej 

inwestycji wzrosła stabilność energetyczna rejonu adlerskiego35, w 

którym buduje się obiekty związane z olimpiadą, a także została za-

bezpieczona regularna dostawa energii elektrycznej do Abchazji. Biz-

nesmeni rosyjscy zaplanowali także budowę sieci kasyn w przygra-

nicznej z Rosją Gagrze36. Związane jest to z tym, że od 2009 r. kasyna 

na terytorium Federacji Rosyjskiej mogą znajdować się tylko w pięciu 

specjalnie wyznaczonych strefach – w obwodzie kaliningradzkim, w 

Kraju Nadmorskim, w Kraju Ałtajskim i na granicy Kraju Krasnodar-

skiego i obwodu rostowskiego37. 

 Jednakże olimpiada nie prowadzi jedynie do zacieśnienia współ-

pracy gospodarczej pomiędzy Rosją i Abchazją, w jej tle toczy się 

również konflikt terytorialny. Po ustanowieniu wzajemnych stosun-

                                                

34 Obowiązek wizowy nie dotyczy obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy mogą 
wjeżdżać do Abchazji na podstawie tzw. „paszportów wewnętrznych”. 
35 Południowa granica rejonu adlerskiego jest granicą Federacji Rosyjskiej i Ab-
chazji. 
36 Gagra jest kurortem abchaskim położonym na wybrzeżu Morza Czarnego w po-
bliżu granicy z Rosją. 
37 Казино в России больше нет?, 
 www.ria.ru/economy/20090701/175945337.html [dostęp dn. 23 października 
2011 r.]. 
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ków dyplomatycznych we wrześniu 2008 r., rozpoczęto przygotowa-

nia do prac związanych z delimitacją wspólnej granicy. Od początku 

działania te wywoływały protesty ze strony Gruzji. Minister spraw za-

granicznych tego kraju oświadczył, że żadna granica państwowa po-

między Rosją i Abchazją nie istnieje, a zamiast niej jest międzynaro-

dowo uznana granica państwowa między Rosją i Gruzją, która nie po-

trzebuje ani delimitacji, ani demarkacji38. W opinii ministra wszelkie 

próby wytyczenia granicy abchasko-rosyjskiej będą bezprawne, po-

nieważ zostanie ona ustanowiona przez okupanta i utworzony przez 

niego reżim okupacyjny39. 

 Mimo reakcji Gruzji, abchasko-rosyjska komisja powołana w celu 

wytyczenia granicy państwowej spotkała się po raz pierwszy w Mo-

skwie wiosną 2011 r. W pracach nad postanowiono opierać się na ak-

tach prawnych i mapach z okresu istnienia Związku Radzieckiego, na 

których dokładnie wyznaczono granicę lądową między Rosją a Ab-

chazją40. Inaczej zaś postąpiono z delimitacją granic morskich, co wy-

nikało z faktu, że w okresie istnienia ZSRR nie istniała granica mor-

ska między poszczególnymi republikami. Z tego też powodu posta-

nowiono odwołać się do konwencji ONZ z 1982 r. dotyczącej prawa 

morskiego41. 

 W podpisanym na zakończenie pierwszej tury rozmów protokole 

zaznaczono, że granica rosyjsko-abchaska biegnie wzdłuż rzeki Psou. 

Wyjątek uczyniono jedynie dla okolic wsi Aigba, znajdującej się w 

górskiej części rejonu garskiego, którą Psou rozdziela na dwie części. 

                                                

38 Никакой границы между Россией и Абхазией не существует - МИД 
Грузии, www.regnum.ru/news/1388361.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 r.]. 
39 Тбилиси считает незаконными переговоры между Россией и Абхазией по 
госгранице, www.regnum.ru/news/1385837.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 r.]. 
40 В Сухуме проходит встреча по вопросам делимитации границы России с 
Абхазией, www.regnum.ru/news/1464830.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 r.]. 
41 Россия готовится к переговорам о границе с Абхазией и Южной Осетией, 
www.regnum.ru/news/1121492.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 r.]. 
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Postanowiono, że wytyczenie granicy w tamtym rejonie powinno na-

stąpić przez przyjęcie konsensusu. Wkrótce środki masowego przeka-

zu ujawniły, że sprawa dotyczy obszaru o powierzchni 160 km2, które 

Rosja chciałaby włączyć w swoje granice pomimo to, że znajduje się 

on na lewym brzegu Psou (więc zgodnie z dokumentami powinny na-

leżeć do Abchazji). Dziennikarze powiązali tę sprawę ze zbliżającą się 

olimpiadą w Soczi, ponieważ Aigba znajduje się w okolicach Krasnej 

Polany42, gdzie planowane jest rozegranie zawodów w wielu konku-

rencjach narciarskich. Tym samym Rosjanom zależałoby na pozyska-

niu niezwykle atrakcyjnych terenów turystycznych w północno-

zachodniej części Abchazji43, a ponadto znajdujących się w bezpo-

średniej bliskości areny planowanej olimpiady. 

 Zarzewie sporu terytorialnego między Rosją i Abchazją zostało za-

początkowane już w latach 90. i było spowodowane przez polityków i 

biznesmenów powiązanych z Soczi i Krajem Krasnodarskim. W 1999 

r. biznesmeni i deputowani z rady miejskiej Soczi zarzucili Abchazji, 

iż ta przeszkadza w komercyjnym wykorzystaniu potencjału tury-

stycznego wsi Aibga i pobliskiego masywu górskiego, który zresztą 

według ich opinii nie były historycznymi ziemiami abchaskimi. W 

tym samym czasie w lokalnych gazetach w Soczi ukazał się cykl arty-

kułów na ten temat, a miejscowi politycy zwrócili się do władz Fede-

racji Rosyjskiej, aby te zajęły się problemem i doprowadziły do tego, 

aby mieszkańcy miasta mogli bez przeszkód wykorzystywać tereny 

wokół Krasnej Polany. Od tego też czasu sprawa przynależności pań-

                                                

42 Россию обвиняют в намерении присвоить абхазские земли в районе реки 
Псоу (Абхазия), www.regnum.ru/news/1386319.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 
r.]. 
43 В Москве начались двусторонние переговоры по демаркации госграницы 
РФ и Абхазии, www.regnum.ru/news/1388786.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 
r.]. 



 

 160

stwowej rejonu Aigby była podnoszona przez miejscowy esta-

blishment44.  

 

 Elektrownia wodna na Inguri 

 Geograficznym determinantem wpływającym na sytuację geopoli-

tyczną i ekonomiczną Abchazji jest rzeka Inguri. Wypływa ona z lo-

dowców Wielkiego Kaukazu i w dolnym biegu rozgranicza terytoria 

kontrolowane przez Abchazję i Gruzję. Oprócz granicznego położe-

nia, znaczenie Inguri wynika z tego, że znajduje się nad nią najwięk-

sza na Kaukazie elektrownia wodna, której docelowe moce wynoszą 

1300 MW. Zabezpiecza ona ok. 70% zapotrzebowania energetyczne-

go Gruzji oraz prawie całe zapotrzebowanie Abchazji. 

 Unikalność położenia elektrowni zawiera się w tym, że tama znaj-

duje się w Gruzji, natomiast budynki (m.in. siłownia) elektrowni w 

Abchazji. Tym sposobem jej eksploatacja wymaga współpracy ze so-

bą dwóch skonfliktowanych stron. W 1992 r. uzgodniono, że 60% 

wyprodukowanej energii przypadnie Gruzji, natomiast 40% Abchazji. 

 Zagrożenie wypracowanego przez lata status quo nastąpiło w 

sierpniu 2008 r., po wojnie osetyjsko-rosyjsko-gruzińskiej i uznaniu 

niepodległości Abchazji oraz Osetii Południowej przez Rosję. W po-

łowie sierpnia 2008 r. wojska rosyjskie obsadziły elektrownię jako 

obiekt strategiczny. Ich zadaniem była ochrona budynków przed dzia-

łaniami dywersyjnymi i zapewnienie utrzymania produkcji prądu. O 

tym, że działania te nie były wymierzone przeciwko Gruzji świadczy 

fakt, że dostawy prądu do tego kraju utrzymały się na poziomie sprzed 

konfliktu45. Jednakże wobec zmiany sytuacji (tj. uznania niepodległo-

                                                

44 Территориальный вопрос между Россией и Абхазией еще не закрыт, 
www.regnum.ru/news/1390950.html [dostęp dn. 9 listopada 2011 r.]. 
45 Российские миротворцы взяли под охрану Ингурскую ГЭС, 
www.regnum.ru/news/1042619.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
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ści Abchazji przez Rosję) Gruzja podjęła kroki w celu zabezpieczenia 

swoich strategicznych interesów energetycznych związanych z elek-

trownią na Inguri.  

 Już po zakończeniu zbrojnej fazy konfliktu w mediach gruzińskich 

zaczęły pojawiać się informację, iż rząd zamierza ogłosić prywatyza-

cję elektrowni a potencjalnego kupca upatrywano w Azerbejdżanie. 

Jeżeli wiadomości dotyczące planów rządu były prawdziwe, to naj-

prawdopodobniej miały one charakter propagandowy. Użytkowanie 

elektrowni bez współpracy ze stroną abchaską nie jest możliwe, a ta z 

kolei uważa, że cała elektrownia należy do niej i z pewnością nie za-

akceptowałaby inwestora, który zakupiłby udziały w elektrowni od 

strony gruzińskiej. Jeżeli w rzeczywistości potencjalnym kupcem 

miałby być Azerbejdżan, wątpliwym jest, aby zdecydował się na włą-

czenie się w spór pomiędzy Gruzją a Abchazją i Rosją. Poza tym trze-

ba uwzględnić to, że Gruzja nie jest najważniejszym obszarem inwe-

stycji energetycznych Azerbejdżanu. Ponadto należy uwzględnić, iż w 

wyniku działań gruzińskich z sierpnia 2008 r. Azerbejdżan stracił ok. 

1 mld dolarów46.  

Niemniej jednak przedstawiciele azerbejdżańskich firm potwierdzi-

li, że otrzymali zaproszenie od wystosowane przez rząd gruziński do 

prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych47. Ostatecznie gruziń-

skie Ministerstwo Energetyki zdementowało informacje medialne o 

próbie prywatyzacji elektrowni na Inguri48. 

                                                

46 Чингиз Велиев: "Я бы еще понял, если Грузия в качестве компенсации за 
августовские убытки подарила Ингурскую ГЭС Азербайджану", 
www.regnum.ru/news/1091084.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
47 Азербайджан приценивается к электростанции в Грузии, 
www.regnum.ru/news/1088546.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
48 Минэнергетики Грузии опровергает сообщение о приватизации Ингури 
ГЭС, www.regnum.ru/news/1090368.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
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 Rząd gruziński, aby zabezpieczyć interesy energetyczne kraju, zde-

cydował się ostatecznie na podjęcie rozmów z Rosjanami, ponieważ 

ich zaangażowanie w sprawy elektrowni znacznie zminimalizowałoby 

szansę jej zajęcia drogą wojenną. W grudniu 2008 r. zostało podpisane 

memorandum pomiędzy rządem Gruzji a rosyjską kompanią Inter 

RAO EES o wspólnym zarządzaniu elektrownią. Od tego też czasu 

dyskutowano na temat ostatecznego porozumienia49.  

W memorandum ustalono, że końcową umowę zawrze się na nie 

mniej niż 10 lat. Oprócz tego Rosjanie zobowiązali się do wypłacania 

równowartości energii, którą elektrownia będzie dostarczać na potrze-

by Abchazji, a to oznaczałoby dla Gruzji 15 mln lari (8,5 mln dol.) 

dochodu50.  

Dodatkowe 25 mln lari pozyskałaby w wyniku zwiększenia mocy 

elektrowni, do czego zobowiązała się strona rosyjska. Natomiast część 

wytworzonej energii miałaby być eksportowana przez terytorium 

Gruzji do Turcji. Elektrownią miała zarządzać powołana wspólnie ra-

da, która jednakże nie mogłaby rozporządzać majątkiem elektrowni. 

Zabezpieczeniem podjętych zobowiązań przez Inter RAO byłyby ak-

tywa firmy w postaci akcji kilku przedsiębiorstw energetycznych w 

Gruzji51. 

 Szczegółowe informacje dotyczące rozmów gruzińsko-rosyjskich 

na temat elektrowni zostały ujawnione we wrześniu 2011 r. przez Wi-

kiLeaks. Przedstawione przez portal dokumenty świadczą o tym, iż 

rząd gruziński w celu zabezpieczenia energetycznego kraju rozpoczął 

                                                

49 "Интер РАО ЕЭС" направил в Грузию проект договора о совместном 
управлении Ингури ГЭС, www.regnum.ru/news/1146359.html [dostęp dn. 13 li-
stopada 2011 r.]. 
50 W dużym stopniu poszkodowana w takim przypadku zostałaby Abchazja, po-
nieważ od lat 90. XX w. otrzymuje energię bezpłatnie.  
51 Российская и грузинская стороны будут совместно управлять Ингури 
ГЭС, www.regnum.ru/news/1108990.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
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dwutorowe rozmowy. Gruziński minister energetyki przed podpisa-

niem memorandum z Rosjanami spotkał się ze stroną abchaską w celu 

zawarcia nowego porozumienia. Nie osiągnięto jednakże konsensusu, 

ponieważ Abchazi domagali się przyznania aż 50% mocy elektrowni. 

Tymczasem Rosjanie zapewnili Gruzinom lepsze warunki. Zgodzili 

się, że oficjalnie to Gruzini będą w 100% właścicielami elektrowni. 

Miałoby dojść do zmiany kierownictwa – Abchazów zastąpiliby 

przedstawiciele firmy, a Rosjanie dysponowaliby 40% mocy elek-

trowni. Według materiałów ujawnionych przez WikiLeaks w sprawę 

zaangażował się W. Putin, który osobiście polecił podpisać porozu-

mienie, a także powstrzymywał stronę abchaską przed nadmiernym 

krytykowaniem umowy rosyjsko-gruzińskiej52. 

 Rozmowy z Rosjanami były prowadzone w głębokiej tajemnicy. 

Ich tajny charakter potwierdził nawet sąd, który rozpatrywał sprawę 

pomiędzy jedną z gazet (domagającą się odtajnienia chociaż części in-

formacji na temat memorandum) a Ministerstwem Energetyki. Ujaw-

nienie przez media podpisanego dokumentu zostało wykorzystane do 

walki politycznej w Gruzji. Początkowo za współpracą z Rosjanami 

opowiedział się prezydent M. Saakaszwili, który uznał ją za pragma-

tyczną53. Jednakże przeciwko niej opowiedziały się liczne partie opo-

zycyjne. Według ich opinii porozumienie z Rosjanami nie tylko za-

grozi bezpieczeństwu energetycznemu kraju, ale nawet jego suweren-

ności54. Niektórzy politycy zaczęli domagać się dymisji M. Saaka-

                                                

52 WikiLeaks: Как "Интер РАО ЕЭС" защищал интересы Грузии в вопросе 
Ингур ГЭС, www.regnum.ru/news/1445985.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 
r.]. 
53 Президент Грузии не против сотрудничества с российской компанией по 
управлению Ингури ГЭС, www.regnum.ru/news/1115008.html [dostęp dn. 13 li-
stopada 2011 r.]. 
54 Грузинские национал-демократы протестуют против подписанного с 
"Интер РАО" меморандума по совместному управлению Ингури ГЭС, 
www.regnum.ru/news/1110914.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
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szwilego, natomiast inni oskarżali prezydenta o przyjęcie od Rosjan 

łapówki55 i o złamanie konstytucji, która stanowi, że wszystkie obiek-

ty o znaczeniu strategicznym muszą być zarządzane przez państwo56. 

Pojawiły się nawet głosy, że zawarcie umowy byłoby zdradą Abcha-

zów, którzy zostaliby wykluczeni z całego procesu podejmowania de-

cyzji dotyczącej elektrowni w dużej części znajdującej się na ich tery-

torium57. Wobec zmasowanych ataków politycznych, po kilku miesią-

cach, władze Gruzji zaczęły wyrażać się sceptycznie wobec współpra-

cy z Rosjanami i w końcu rozmowy zostały zerwane58. 

 Elektrownia wymaga przeprowadzenia znacznych inwestycji. W 

sierpniu 2010 r., w wyniku dużej awarii linii przesyłowych, prądu zo-

stała pozbawiona Abchazja i większa część Gruzji59. Periodycznie 

przeprowadzane są remonty, ale na początku 2011 r. elektrownia osią-

gnęła moc jedynie 350 MW60. Wydaje się jednak, że w najbliższej 

przyszłości nie dojdzie do zmiany obecnej sytuacji w kwestii użytko-

wania elektrowni i w dalszym ciągu jej status prawny nie będzie spre-

cyzowany. 

 

 Kwestia ochrony granic Abchazji  
                                                

55 Саакашвили получил деньги за развал Грузии: Гачечиладзе, 
www.regnum.ru/news/1165030.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
56 Лейбористы обвинили власти Грузии в передаче России всей 
энергосистемы страны, www.regnum.ru/news/1137047.html [dostęp dn. 13 li-
stopada 2011 r.]. 
57 Ингури ГЭС: Экс-глава МИД Грузии назвала власти страны 
"предателями", www.regnum.ru/news/1109425.html [dostęp dn. 13 listopada 
2011 r.]. 
58 Соглашение об управлении Ингур ГЭС может быть подписано в течение 
двух недель, www.regnum.ru/news/1140157.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 
r.]. 
59 Авария на Ингурской ГЭС сделала праздничный салют в Сухуме еще ярче, 
www.regnum.ru/news/1319205.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
60 В период остановки Ингури ГЭС Грузия дефицита электроэнергии не 
испытывала, www.regnum.ru/news/1385981.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 
r.]. 
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 W konsekwencji posiadania względnie małych środków finanso-

wych, które można przeznaczyć na ochronę granic, a także w wyniku 

przyjętej strategii bezpieczeństwa, Abchazja podjęła ścisłą współpracę 

wojskową z Rosją. W kwietniu 2009 r. zawarto umowę o wspólnej 

ochronie granic Abchazji i na jej podstawie do października 2011 r. 

rozmieszczono w Abchazji 10 baz służby pogranicznej FSB. Spowo-

dowało to, że granic Abchazji pilnuje obecnie 1300 żołnierzy rosyj-

skich i 220 abchaskich. Pod ochroną rosyjską znajduje się ponad 350 

km granicy, z czego 215 km to granica morska, 98 km lądowa i 39 km 

rzeczna. 

 W przeszłości rozważano możliwość rozmieszczenia w Abchazji, 

w Zatoce Oczamczira, części Floty Czarnomorskiej61. Jednakże naj-

większą przeszkodą w realizacji tej koncepcji są warunki geograficzne 

– zatoka jest dość płytka i mogą do niej wpływać jedynie statki  o wy-

porności do 3000 t. Wobec tego w akwenie znajduje się jedynie rosyj-

ski dywizjon kutrów ochrony wybrzeża służby pogranicznej Federal-

nej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Ostatecznie dyskusja na temat 

rozmieszczenia Floty Czarnomorskiej w Abchazji zakończyła się, kie-

dy Rosja zawarła z Ukrainą umowę o dzierżawie do 2042 r. portu wo-

jennego w Sewastopolu. Gdyby jednak do tego porozumienia nie do-

szło, Rosja zmuszona byłaby zbudować nową infrastrukturę dla floty, 

z której część najprawdopodobniej znalazłaby się w Abchazji. 

 W ostatnim okresie kwestia granic Abchazji i Osetii Południowej 

stała się ważnym przedmiotem rozgrywki politycznej. Związane to 

było z rozmowami na temat wstąpienia Rosji do Światowej Organiza-

cji Handlu (WTO). Gruzja, w zamian za swoją zgodę na ten akces, 

domagała się monitoringu punktów celnych znajdujących się na gra-

nicy Rosji z Abchazją i Osetią Południową. 
                                                

61 Obecnie Flota Czarnomorska rozmieszczona jest w trzech miastach – w Sewa-
stopolu na Ukrainie, Noworosyjsku w Rosji oraz w Tartusie w Syrii. 
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 Ostateczne porozumienie między Rosją i Gruzją zostało podpisane 

9 listopada 2011 r. Umowa zakłada, że monitoringiem przewozów 

towarowych na granicy przebiegającej na rzece Psou (granica rosyj-

sko-abchaska), a także przy tunelu Rokskim (granica rosyjsko-

południowoosetyjska) i na przejściu granicznym „Lars” (granica ro-

syjsko-gruzińska) zajmie się międzynarodowa (szwajcarska) kompa-

nia62. 

 Abchazja, mimo to, że była informowana przez stronę rosyjską o 

poczynionych ustaleniach z Gruzinami, następnego dnia po podpisa-

niu umowy, oświadczyła, że żadne organizacje międzynarodowe zaj-

mujące się kontrolą celną nie zostaną wpuszczone na jej terytorium63.  

 Rosjanie stoją na stanowisku, że podpisana umowa uwzględnia 

miejscowe realia i nie narusza suwerenności ani Abchazji, ani Osetii 

Południowej64. Inaczej dokument jest postrzegany przez Gruzinów, 

którzy twierdzą, że Rosja pośrednio uznała jej zwierzchność nad Ab-

chazją i Osetią Południową, a ponadto, po raz pierwszy od wielu lat, 

będą oni otrzymywali dokładne informacje o przewozie towarów 

wzdłuż całej swojej granicy65. 

 Najprawdopodobniej  rozmowy między Rosją i Gruzją były przy-

kryciem rozgrywki toczonej na linii Moskwa-Waszyngton. Rosjanie 

posłużyli się interesami Abchazji i Osetii Południowej, aczkolwiek 

                                                

62 Документы о мониторинге границ России с Абхазией и Южной Осетией 
подписаны, www.regnum.ru/news/1465264.html [dostęp dn. 21 listopada 2011 
r.]. 
63 Абхазия подтвердила намерение не допускать на свою территорию 
наблюдателей ВТО, www.regnum.ru/news/1465812.html [dostęp dn. 21 listopa-
da 2011 r.]. 
64 В МИД РФ послам Абхазии и Южной Осетии сообщили об итогах 
переговоров по ВТО, www.regnum.ru/news/1467438.html [dostęp dn. 21 listopa-
da 2011 r.]. 
65 Грузия ознакомила иностранных послов с механизмами контроля границы 
РФ с Абхазией и РЮО, www.regnum.ru/news/1468058.html [dostęp dn. 21 listo-
pada 2011 r.]. 
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można przypuszczać, że w zamian Amerykanie ustąpili jej w niektó-

rych sprawach dotyczących Gruzji. Według politologa zajmującego 

się sprawami Kaukazu, Wiktora Jakubiana, miałoby to polegać na po-

parciu przez Amerykanów politycznego przeciwnika prezydenta M. 

Saakaszwilego, który szukałby porozumienia z Rosją
66.  

 Wydaje się, że zawarcie rosyjsko-gruzińskiego porozumienia było 

w dużym stopniu jedynie wydarzeniem medialnym, ponieważ traktuje 

jedynie o przekazywaniu informacji, a nie o kontroli czy pobieraniu 

ceł. Należy wziąć pod uwagę także fakt, że zaledwie kilka dni po pod-

pisaniu umowy z Gruzją, prezydent Rosji zatwierdził ustawę „O raty-

fikacji umowy pomiędzy Federacją Rosyjską i Republiką Abchazji o 

współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych”67. Równie 

wymowne było ratyfikowanie umowy o utworzeniu na okres 49 lat68 

rosyjskiej bazy na terytorium Abchazji, o czym poinformowało 6 paź-

dziernika 2011 r. biuro Wiktora Miedwiediewa. Umowa, którą podpi-

sano 2 lutego 2010 r., reguluje szereg problemów związanych z funk-

cjonowaniem bazy, np. kwestie prawne, zagadnienia dotyczące 

współdziałania sił rosyjskich i abchaskich czy status żołnierzy rosyj-

skich.  

 Obecnie w Abchazji znajduje się 7. baza wojenna wchodzące w 

strukturę Południowego Okręgu Wojskowego. Na jej wyposażeniu 

znajduje się nowoczesny sprzęt wojskowy m.in. czołgi T-90C, a 

przede wszystkim systemy rakietowe S-300, BUK, Smiercz i zestawy 

rakietowe Toczka. Ponadto, według zapewnień przedstawicieli rosyj-

skiego Ministerstwa Obrony, gdyby Gruzja zwiększyłaby potencjał 

                                                

66 Виктор Якубян: За членство России в ВТО Саакашвили заплатит креслом 
президента, www.regnum.ru/news/1468471.html [dostęp dn. 21 listopada 2011 
r.]. 
67 Dimitri Miedwiediew podpisał dokument 20 listopada, a więc 11 dni po zawar-
ciu umowy rosyjsko-gruzińskiej. 
68 Umowa przewiduje możliwość wydłużenia użytkowania bazy o kolejne 15 lat. 
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swoich sił zbrojnych, to istnieje możliwość przerzucenia do Abchazji 

nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych Mi-28N i kompleksów 

rakietowych Iskander-M69.  

 

 Zakończenie 

 Obecnie ukształtowana sytuacja międzynarodowa powoduje, że 

Abchazja nie ma innej drogi, aniżeli kontynuować ścisłą kooperację z 

Federacją Rosyjską. W dużej mierze jest to uwarunkowane finansowo 

– w 2009 r. dochód budżetu Abchazji wyniósł 3,8 mld rubli z czego aż 

2,3 mld rubli stanowiły rosyjskie dotacje70. Takie nastawienie władz 

abchaskich jest w dużej mierze spowodowane nieustępliwą polityką 

prezydenta M. Saakaszwilego. W Gruzji są już bowiem siły politycz-

ne, które w przypadku objęcia władzy mogłyby uznać niepodległość 

Abchazji71. Jednakże w takim przypadku natychmiast podniosłyby się 

głosy, że jest to zdrada interesów narodowych i podobne hasła mające 

w dużej mierze wydźwięk populistyczny, mające na celu jedynie zdy-

skredytowanie przeciwnika politycznego w oczach gruzińskiej opinii 

publicznej, aniżeli plan rozwiązania problemu. 

 Można przewidywać, że sytuacja może się zmienić po zmianie pre-

zydenta w Gruzji. Prawdopodobnie kolejny będzie mógł już podjąć 

dialog z Rosją, a przez to nastąpiłby krok do intensyfikacji rozwoju 

Kaukazu. Ta sytuacja odpowiadałby również Stanom Zjednoczonym 

dla których oznaczałoby to bezpieczeństwo tras przesyłowych surow-

ców energetycznych, jak również Turcji, w dużej mierze z analogicz-

nych powodów. Natomiast rozwój regionu nie jest możliwy bez 

                                                

69 Россия может разместить в Абхазии и Южной Осетии ракетные 
комплексы "Искандер", www.regnum.ru/news/1448699.html [dostęp dn. 21 li-
stopada 2011 r.]. 
70 Анатолий Отырба: Российские чиновники могут оставить Абхазию "без 
штанов", www.regnum.ru/news/1194933.html [dostęp dn. 13 listopada 2011 r.]. 
71 Ich przedstawicielami są np. republikanie. 
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współpracy regionalnej. Przy normalizacji stosunków gruzińsko-

rosyjskich duże korzyści odniosłaby Armenia, która ma utrudniony 

dostęp do swojego największego sojusznika. Największym pożytkiem 

byłoby wznowienie komunikacji kolejowej prowadzonej z Armenii 

przez Gruzję, Abchazję do Rosji, co doprowadziłoby do odblokowa-

nia Armenii. 

 W wyniku ukształtowania sytuacji geopolitycznej Abchazja znala-

zła się w ślepej uliczce. Pełna integracja z Rosją, nie jest ani jej „ide-

alną” wizj ą rozwoju, ani jej centrów decyzyjnych czy społeczeństwa 

abchaskiego. Jednakże w chwili obecnej jawi się jako jedyna możli-

wa. 
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ROZDZIAŁ 9 

 

Mateusz Hudzikowski 

 

SKANDYNAWSKIE I NADBAŁTYCKIE  
THINK TANKI  ORAZ ICH ZAINTERESOWANIE 

SPRAWAMI MI ĘDZYNARODOWYMI 
 

 Poznanie ośrodków analitycznych i badawczych z obszaru Skan-

dynawii i Morza Bałtyckiego ma kilka uzasadnień. Po pierwsze, za-

równo inicjatywy polityczne, jak i badawcze podejmowane w krajach 

nordyckich wskazują, że Skandynawia wykazuje dużą troskę o po-

ziom bezpieczeństwa w regionie, w Europie, w Eurazji i na całym 

świecie. Istnieje tam silna orientacja na multilateralną współpracę na 

arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach istniejących so-

juszy i organizacji międzynarodowych. Dość wspomnieć unijną ini-

cjatywę partnerstwa wschodniego współautorstwa Polski i Szwecji. 

Wiele instytutów nosi nazwy odwołujące się do haseł bezpieczeństwa 

i pokoju. Popularną dziedziną są studia nad pokojem („peace stu-

dies”). Choć należą do najzamożniejszych na świecie, ciesząc się bez-

pieczeństwem energetycznym, korzystnym położeniem geopolitycz-

nym oraz dobrze wyposażonymi i relatywnie sprawnymi armiami1, 

narody skandynawskie nie zaliczają się do światowych potęg i z tej 

przyczyny efektywną politykę upatrują w międzynarodowej koopera-

cji. 

 Inaczej kraje nadbałtyckie: one również dążą do zwiększenia swo-

jego bezpieczeństwa dzięki międzynarodowej współpracy, lecz z zu-

                                                

1 Wizerunkowi temu raczej nie przeczą ostatnie doniesienia. Zob. J. Gotkowska, 
Szwedzkie bezpieczeństwo w kryzysie, Publikacje BEST OSW, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, 13 lutego 2013. 
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pełnie innych przyczyn. Są o wiele mniejsze pod względem teryto-

rium, liczby ludności i potencjału gospodarczego. To także kraje dużo 

słabiej rozwinięte, z bagażem postsowieckiego dziedzictwa, upatrują-

ce zagrożenia w obecności u swych granic potężnego sąsiada – Rosji. 

Państwa skandynawskie i nadbałtyckie dużą uwagę poświęcają Fede-

racji Rosyjskiej i obszarowi postsowieckiemu, gdyż to tam, z ich per-

spektywy, znajduje się źródło potencjalnych zagrożeń i niestabilności. 

 Państwa bałtyckie i skandynawskie zaangażowane są – wraz z 

Niemcami i Polską – we współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. 

To istotny obszar na mapie Europy. Ze względu na specyficzne poło-

żenie Obwodu Kaliningradzkiego, nawet te kraje leżące nad Bałty-

kiem, które nie posiadają lądowej granicy z Federacją Rosyjską, mogą 

mówić o pewnego rodzaju sąsiedztwie z Rosjanami. 

 Z wyżej wymienionych przyczyn: postrzegania Rosji (wraz z ob-

szarem „bliskiej zagranicy”) jako kierunku, z którego można oczeki-

wać zagrożeń, skłonności do współpracy międzynarodowej oraz po-

czucia niezadowalającego poziomu bezpieczeństwa skandynawska 

oraz nadbałtycka perspektywa zbieżna jest – co najmniej częściowo – 

z polskim postrzeganiem rzeczywistości międzynarodowej. Dlatego 

też polski badacz powinien być zainteresowany myślą dotyczącą sto-

sunków międzynarodowych, europeistyki, geopolityki, bezpieczeń-

stwa i obrony, która powstaje w skandynawskich i nadbałtyckich in-

stytutach analitycznych i badawczych. Warto zapoznać się z profilem 

ich działalności, gdyż pozwala on poznać priorytety wymienionych 

organizmów, ich cele i pola aktywności. 

 

  

 

 Dania 
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 Duńskie instytuty związane są w jakiś sposób z władzami publicz-

nymi – wojskiem albo rządem czy uniwersytetami. Cechą charaktery-

styczną duńskich think tanków jest ich częsta afiliacja akademicka. 

Zajmują się one nie tylko sprawami międzynarodowymi, ale także 

bezpieczeństwem i obronnością, aspektami ekonomicznymi i bizne-

sowymi oraz kulturowymi współpracy międzynarodowej.  

Department of Border Region Studies (IFG) to wydział University 

of Southern Denmark. Obszary naukowo-badawcze obejmują studia 

biznesowe, europejskie, politykę regionalną i rozwój, mniejszości, 

standard życia i historię obszarów przygranicznych2. 

Akademickim ośrodkiem jest też wydział Uniwersytetu w Aalborg: 

Department of History, International and Social Studies prowadzący 

program badawczy o nazwie Global Development, Inequality and So-

cietal Transformations3. 

 NIAS - Nordic Institute of Asian Studies jest akademickim instytu-

tem podległym Wydziałowi Nauk Politycznych Uniwersytetu Kopen-

haskiego. Celem NIAS są badania współczesnej Azji oraz popularyza-

cja dokonań w tym zakresie oraz ułatwianie kontaktów w środowisku 

badaczy. Głównym motywem poszukiwań think tanku jest zbiorczy 

projekt Mapping the Human Landscapes of EurAsia: Dealing with 

Cultural Differences in a Globalized World. 

Tematyką azjatycką zajmuje się również jednostka Copenhagen 

Business School – Asia Research Centre4. Ta sama szkoła posiada 

jednostkę studiów europejskich – Centre For the Study of Europe5. 

                                                

2 http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/I_Graenseforskning, dostęp: 14 
lutego 2013. 
3 http://vbn.aau.dk/en/organisations/gds--global-development-studies_8323827c-
780b-48c7-9079-c45bb9f9939d.html, dostęp: 14 lutego 2013. 
4 http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-
international-economics-and-management/asia-research-centre 
5 http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-
international-business-communication/centre-the-study-of-europe 
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The Royal Danish Defence College jest wojskową instytucją edu-

kacyjną. Na swych stronach udostępnia zróżnicowane tematycznie 

publikacje oscylujące wokół tematyki obronności i bezpieczeństwa6. 

College prowadzi także projekty badawcze na temat strategii, bezpie-

czeństwa, prawa międzynarodowego, wojen i konfliktów (np. terytoria 

pasztuńskie po 1908 roku). 

Ciekawostką jest zajmujący się tworzeniem scenariuszy przyszłości 

Copenhagen Institute for Futures Studies7. Centrum przewiduje trendy 

społeczne i gospodarcze, m.in. zachowania konsumenckie i przyszłe 

strategie biznesowe. 

 Danish Institute for International Studies, DIIS, to rządowy think 

tank koncentrujący się na sprawach międzynarodowych takich jak: 

obrona i bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i europeistyka, global-

na gospodarka, zarządzanie i rozwój, Holocaust i ludobójstwo, migra-

cje, zasoby naturalne i ubóstwo, polityka i rozwój, Bliski Wschód. Na 

obszarze obrony i bezpieczeństwa DISS porusza problematykę obron-

ności i bezpieczeństwa Danii, bezpieczeństwa europejskiego i trans-

atlantyckiego, dynamiki bezpieczeństwa globalnego, państw upa-

dłych, zarządzania konfliktami, broni masowego rażenia, nieprolifera-

cji i rozbrojenia, trendów w bezpieczeństwie. Temat polityki zagra-

nicznej i studiów europejskich obejmuje analizę stosunków międzyna-

rodowych z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i perspektyw po-

szczególnych krajów. W zakresie polityki zewnętrznej UE think tank 

zajmuje się europejskim sąsiedztwem i poszerzeniem UE, Wspólną 

Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, relacjami UE-NATO, UE – USA i 

UE – Rosja. 

                                                

6 http://forsvaret.dk/FAK/ENG/PUBLICATIONS/Pages/default.aspx, dostęp: 14 lu-
tego 2013. 
7 http://www.cifs.dk 
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Copenhagen Consensus Center8 jest think tankiem badającym najbar-

dziej efektywne metody wdrażania pomocy humanitarnej. Wydaje pu-

blikacje m.in. na temat konfliktów i terroryzmu. 

Duńskie think tanki badające dziedzinę międzynarodową relatyw-

nie słabo koncentrują się na Europie Środkowej i Wschodniej. Być 

może jest to pochodna położenia geograficznego Danii. Jest to najbar-

dziej oddalony od Rosji kraj skandynawski spośród tych leżących 

w obrębie Morza Bałtyckiego. Wychodząc na Morze Północne i 

Atlantyk, Dania nie musi postrzegać Morza Bałtyckiego jako regionu 

o krytycznym znaczeniu, a kierunku wschodniego jako emanującego 

największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Danii w Europie. 

 

 Estonia 

 Estońskie think tanki mają kilkunastoletnie doświadczenie w funk-

cjonowaniu. Choć najczęściej przedstawiają się jako niezależne orga-

nizacje non-profit, inicjatywa ich utworzenia wypływała ze sfer woj-

skowych, rządowych lub uniwersyteckich. Czołowe estońskie instytu-

ty odznaczają się w różnym stopniu państwową afiliacją. 

Projekt Go to Think Thank zalicza do think tanków Baltic Defense 

College9, choć jest to w rzeczywistości instytucja szkoleniowa (colle-

ge wojskowy), która nie prowadzi aktywności ośrodka analitycznego 

czy badawczego. Celem organizacji jest edukacja kadr wojskowych. 

Jednakże Baltic Defense College10 jest interesującym podmiotem, 

gdyż udostępnia bazę wiedzy na tematy bezpieczeństwa i obronności 

w regionie Morza Bałtyckiego, m.in. rocznik Baltic Security and De-

fence Review (BSDR), Baltic Military History newsletter, publikacje 

zwarte (np. wprowadzająca pojęcie Kaliningradu jako „geopolitycz-

                                                

8 http://www.copenhagenconsensus.com 
9 http://www.gotothinktank.com/directory/europe, dostęp: 14 lutego 2013. 
10 http://www.bdcol.ee/ 
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nego zakładnika”11) oraz szereg artykułów dotyczących wojskowości, 

bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa militarnego i współ-

pracy wojskowej w Eurazji12. Ośrodek posiada publiczną bibliotekę 

(jej zasoby stanowią część katalogu estońskich bibliotek on-line13), 

udostępnia także odnośniki do zewnętrznych zasobów wiedzy o tema-

tyce wojskowej: międzynarodowych periodyków, estońskich bibliotek 

(m.in. uniwersyteckich) oraz światowych zasobów bibliotecznych wy-

specjalizowanych w wojskowości. Baltic Defense College współpra-

cuje z siłami zbrojnymi i akademiami wojskowymi krajów skandy-

nawskich i nadbałtyckich oraz z pozostałymi członkami NATO. 

 Estonian Foreign Policy Institute, Eesti Välispoliitika Instituut 

(EVI)14 to klasyczny think tank koncentrujący się na trzech osiach ba-

dawczych: bezpieczeństwo regionalne, Unia Europejska - integracja i 

rozszerzenie, problematyka rozwoju w Rosji. Został założony w 2000 

roku z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Toomasa Hendrika 

Ilvesa. Jest niezależną, częściowo finansowaną ze środków publicz-

nych instytucją non-profit. Kieruje nią dr Andres Kasekamp, profesor 

nauk politycznych z Uniwersytetu w Tartu. Ośrodek wydaje cyklicz-

nie The Estonian Foreign Policy Yearbook. Wśród publikacji ad hoc są 

między innymi teksty będące efektem prac badawczych nad takimi 

tematami jak polityka zagraniczna Estonii, relacje z Rosją, stosunki 

                                                

11 Lopata R., Anatomy of a Hostage: Kaliningrad Anniversary Case (2006), Tartu: 
Baltic Defence College, 2006, 
 http://www.bdcol.ee/files/files/documents/Research/Books/Kaliningrad.pdf, dostęp: 
14 lutego 2013. 
12 Np. Rogers J., ‘Geopolitics and the “Wider North”: The United Kingdom as a 
“strategic pivot”’ in RUSI Journal, Vol. 157, Issue 6 (December 2012), pp. 42-53, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071847.2012.750886, dostęp: 14 
lutego 2013. Zob. także artykuły Z. Śliwy. 
13 http://tartu.ester.ee 
14 http://www.evi.ee 
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UE-Rosja, partnerstwo wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne, cy-

berzagrożenia15. 

 The Estonian Institute for Futures Studies16 to organizacja non-

profit założona w 1991, której głównym celem są studia nad przyszło-

ścią (futurologia). Think tank zajmuje się opracowywaniem scenariu-

szy, wskazywaniem kluczowych dla przyszłości zagadnień, tworze-

niem strategii, wspomaganiem procesów decyzyjnych. Realizuje on 

projekty badawcze dla rządu, organizacji międzynarodowych i pry-

watnych przedsiębiorstw. Interesuje się przede wszystkim aspektami 

społeczno-ekonomicznymi. Analizą procesów ekonomicznych zajmu-

je się także Estonian Institute of Economic Research (EKI), agencja 

rządowa utworzona jeszcze w latach 30. XX wieku i działająca przy 

wsparciu m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych17. Na uwagę za-

sługują wydawane cyklicznie publikatory: Economic Survey of the 

Baltic States czy Baltic Facts. 

 The Institute for European Studies zajmuje się następującą proble-

matyką: UE i bezpieczeństwo Estonii, EU i Estonia jako państwo na-

rodowe, wpływ członkostwa w UE na wolność gospodarczą, polityka 

innowacyjna UE, stosunek do integracji europejskiej, Estonia 

i polityka regionalna UE. Instytut zrealizował i realizuje szereg pro-

jektów badawczych18. Wydaje także publikacje w wersji papierowej19 

oraz elektronicznej20. Związany niegdyś z Uniwersytetem Audentes i 

Tallińskim Uniwersytetem Technologicznym, od 2010 roku jest nieza-

leżną instytucją. IES badał problematykę integracji europejskiej w na-

rodowym i regionalnym kontekście, porównując gotowość krajów bał-

                                                

15 http://www.evi.ee/english/proj.html, dostęp: 14 lutego 2013. 
16 http://www.eti.ee 
17 http://www.ki.ee 
18 http://www.ies.ee/projects/, dostęp: 14 lutego 2013. 
19 http://www.ies.ee/europub.html, dostęp: 14 lutego 2013. 
20 http://www.ies.ee/epub.html, dostęp: 14 lutego 2013. 
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tyckich do członkostwa w UE. Realizowano też prace na temat wza-

jemnych stosunków, konfliktów i możliwości współpracy pomiędzy 

państwami oraz mniejszościami i większościami narodowymi w re-

gionie. Głównym pytaniem była możliwość rozwoju regionu Morza 

Bałtyckiego w kierunku jednej „wspólnoty bezpieczeństwa”. Podkre-

śla się, że choć region nadbałtycki został dobrze zbadany z perspek-

tywy europeistyki, to istnieją zagadnienia, nad którymi warto się 

skoncentrować. Samo członkostwo w UE nie może być celem tych 

krajów; kluczowy jest gospodarczy i społeczny rozwój pozwalający 

na osiągnięcie konwergencji. Gospodarcza „modernizacja” w krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej była szybka, czego nie można po-

wiedzieć o rozwoju jej zdolności administracyjnych i potencjału spo-

łecznego21. 

 Estońskie ośrodki analityczne i badawcze dużą uwagę poświęcają 

kwestii bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i Europy 

Wschodniej. Estonia – jeżeli przyjąć, że jest krajem skandynawskim – 

byłaby najdalej na południowy wschód wysuniętym państwem nor-

dyckim. Takie położenie naraża ją na zagrożenie ze strony Rosji w 

największym stopniu. Zresztą problemy z rosyjskojęzyczną mniejszo-

ścią w Estonii, kwestie historyczne, hakerskie ataki, o które obwinio-

no Rosję oraz temat bezpieczeństwa energetycznego pokazują, że w 

tej byłej republice radzieckiej Moskwa ciągle postrzegana jest jako 

potencjalny wróg. Estonia jako małe państwo leżące między Federacją 

Rosyjską, republikami bałtyckimi i Skandynawią szuka zatem bez-

piecznego schronienia w obecnej architekturze Europy. 

 

 

 

                                                

21 http://www.ies.ee/activ.htm, dostęp: 14 lutego 2013. 
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 Finlandia  

 W Finlandii działa 28 think tanków (wg cytowanego opracowania z 

Uniwersytetu w Pensylwanii), a tylko jeden z nich został tam sklasy-

fikowany (UNU-WIDER zajmujący się zagadnieniami gospodarki i 

rozwoju). Wydaje się to być nieadekwatne do potencjału tamtejszych 

think tanków, z których choćby The Finnish Institute of International 

Affairs należy do europejskiej, jeżeli nie światowej czołówki pod 

względem badań transatlantyckich i polityki bezpieczeństwa22. 

The Finnish Institute of International Affairs bada stosunki mię-

dzynarodowe i tematy związane z Unią Europejską. Udostępnia wiele 

publikacji, wśród których jest periodyk Ulkopolitiikka (Finnish Jour-

nal of Foreign Affairs)23. Jego programy badawcze dzielą się na trzy 

bloki: Unia Europejska, sąsiedztwo wschodnie UE i Rosja, bezpie-

czeństwo globalne. Uzupełniają je projekty badawcze poświęcone po-

lityce zagranicznej, przemianom na Bliskim Wschodzie, zasobom 

globalnym. W domenie UE think tank bada działania zewnętrzne Unii, 

jej instytucje i procesy decyzyjne. W obszarze relacje UE-Wschód 

wymieniono następujące priorytety: 

• przemiany gospodarcze i polityczne w Rosji oraz polityka 

zagraniczna i bezpieczeństwa; 

• dynamika regionalna w przestrzeni postsowieckiej; 

• Partnerstwo Wschodnie UE i polityki unijne wobec Rosji. 

Odnośnie bezpieczeństwa globalnego dla fińskiego instytutu istotne 

są: 

• implikacje geopolitycznej zmiany środka ciężkości z obszaru 

transatlantyckiego do pacyficznego; 

• wzrost nowych potęg globalnych, zwłaszcza Chin; 

                                                

22 Zob. think tanki wymienione w programie TAPIR: http://www.swp-
berlin.org/de/projekte/tapir/call-for-applications.html, dostęp: 15 lutego 2013. 
23 http://www.fiia.fi/en/publications/, dostęp: 15 lutego 2013. 
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• przyszłość struktur globalnego zarządzania, instytucji mię-

dzynarodowych i ram prawnych; 

• kształt przyszłego porządku światowego. 

 

 Tampere Peace Research Institute (TAPRI), część Uniwersytetu w 

Tampere, koncentruje się na zagadnieniu wojny, konfliktów i pokoju. 

Tematy badawcze to m.in. misje pokojowe, mediacje, utrzymywanie 

pokoju, strukturalna przemoc pomiędzy państwami i w państwach, 

konfliktach etnicznych itp. Szczególnym obszarem zainteresowań są 

Bałkany, Europa Wschodnia, Rosja i Azja Centralna. TAPRI wydało 

wiele publikacji, w tym periodyków24. Studia nad pokojem to także 

tematyka prac The Åland Islands Peace Institute25. 

The Aleksanteri Institute, jednostka Uniwersytetu w Helsinkach, 

jest ośrodkiem badawczym nad Rosją i Europą Wschodnią w zakresie 

nauk społecznych i humanistycznych26. Jego priorytety badawcze na 

najbliższe lata to m.in.: 

• dywersyfikacja gospodarki, polityka energetyczna, przemia-

ny na terenach wiejskich i przemysłowych; 

• społeczeństwo dobrobytu; 

• nierówności społeczne, klasy i struktura społeczeństwa; 

• demokracja, administracja publiczna, media; 

• konstrukcja „europejskości” i polityczne zastosowanie histo-

rii; 

• polityka zagraniczna, kwestie energetyczne; 

• zimna wojna i jej konsekwencje. 

                                                

24 Zob. http://www.uta.fi/yky/en/research/tapri/Publications.html, dostęp: 15 lutego 
2012. 
25 http://www.peace.ax 
26 http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/index.html 
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 Pozostałe fińskie think tanki skoncentrowane są na społeczeństwie, 

polityce wewnętrznej, zwłaszcza ekonomicznej. Zagadnieniami go-

spodarczymi, również w skali globalnej, zajmuje się ETLA27 i kilka 

innych instytucji. 

 

 Islandia 

 Islandia jest specyficznym krajem skandynawskim. Oddalona od 

pozostałych i leżąca w odosobnieniu od kontynentu europejskiego, 

swoją uwagę kieruje przede wszystkim na środowisko transatlantyckie 

i Arktykę. Problematyką Arktyki na wielu płaszczyznach zajmuje się 

Stefansson Arctic Institute28. Utworzone pod auspicjami Ministerstwa 

Środowiska i Zasobów Naturalnych, stanowi forum interdyscyplinar-

nej współpracy badawczej. Badacze SVS specjalizują się w ociepleniu 

klimatu, badaniu środowiska naturalnego, antropologii, etnologii, 

prawie międzynarodowym, prawach człowieka, prawie polarnym. Za-

interesowanie obszarami arktycznymi ze względu na ich zasoby su-

rowcowe, możliwe nowe szlaki transportowe i strategiczne znaczenie 

jest coraz większe w całej Europie, czego dowodem są kolejne publi-

kacje ośrodków analitycznych i badawczych nie tylko ze Skandyna-

wii 29. Nieco inne pole zainteresowań posiada The University of Aku-

reyri Research Centre30.  

Jego projekty badawcze to m.in. Nordic-Baltic dialogues on Trans-

national Perspectives in Spatial Planning, Megaprojects in the Cir-

cumpolar North, Climate change and human adaption. Scena think 

                                                

27 http://www.etla.fi 
28 http://www.svs.is 
29 Zob. Grätz J., The Arctic: Thaw With Conflict Potential, CSS Analysis in Security 
Policy, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, lipiec 2012. Por. Jakobson 
L., Peng J., China's Arctic Aspirations, SIPRI Policy Paper no. 34, ISBN 978-91-
85114-73-3, Stockholm International Peace Research Institute, listopad 2012. 
30 www.rha.is 
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tanków islandzkich jest słabo rozwinięta. Raport McGanna nie klasy-

fikuje żadnego z nich, podając, że ich całkowita liczba wynosi 7, co 

odpowiada najmniejszym – i paradoksalnie – najsłabiej rozwiniętym 

krajom świata, jak Kongo czy Mołdawia31. 

 

 Litwa 

 Litewska scena ośrodków analitycznych i badawczych zajmujących 

się sprawami międzynarodowymi nie jest szeroka. Raport pensylwań-

ski podaje liczbę 19 think tanków litewskich32, klasyfikując jednakże 

tylko jeden z nich – badający kwestie gospodarcze Lithuanian Free 

Market Institute. Jak na niewielkie państwo ilość think tanków nie jest 

niewystarczająca, jednak specjalizacja w dziedzinie międzynarodowej 

jest słabo tam reprezentowana. Dominują instytuty badające politykę 

równości, społeczeństwo obywatelskie, gospodarkę, rynek pracy, de-

mokratyzację, politykę społeczną, regionalną i rozwoju33. Jako jedyny 

ośrodek badawczy został wymieniony Institute of International Rela-

tions and Political Science34, będący częścią Uniwersytetu Wileńskie-

go. 

 

 Łotwa 

 Latvian Institute of International Affairs (LIIA) został założony w 

1992 roku jako fundacja non-profit dostarczająca ekspertyz decyden-

tom i szerszej publice. Koncentrowała się na problematyce rozwoju 

międzynarodowego, bezpieczeństwa regionalnego oraz polityce za-

                                                

31 2011 GLOBAL GO TO THINK TANKS REPORT AND POLICY ADVICE, red. 
McGann J., Think Tanks and Civil Societies Program, University of Pennsylvania, 
2012. 
32 2011 GLOBAL GO TO THINK TANKS REPORTAND POLICY ADVICE, red. 
McGann J., Think Tanks and Civil Societies Program, University of Pennsylvania, 
2012. 
33 http://www.gotothinktank.com/directory/europe, dostęp: 15 lutego 2013. 
34 http://www.tspmi.vu.lt/en/institute. 
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granicznej. LIIA utworzono dzięki grantom rządu Szwecji na badania 

w zakresie bezpieczeństwa regionu bałtyckiego we współpracy z 

Swedish Institute of International Affairs35. Obecnie nie otrzymuje sta-

łego finansowania od instytucji rządowych ani pozarządowych, ogra-

niczając się do projektów ad-hoc36. Think tank interesuje się następu-

jącymi obszarami: 

• łotewska polityka zagraniczna; 

• stosunki transatlantyckie; 

• polityki unijne, w tym polityka sąsiedztwa i Partnerstwo 

Wschodnie oraz wielostronna i dwustronna współpraca z 

Rosją; 

• polityka energetyczna UE; 

• dialog energetyczny UE-Rosja; 

• stosunki energetyczne na obszarze Europy Środkowej i 

Wschodniej, Morza Bałtyckiego i obszaru postsowieckiego. 

Instytut wydaje publikacje o doraźnym charakterze37. 

Wśród kilkunastu łotewskich think tanków przeważają instytucje zaj-

mujące się polityką wewnętrzną i gospodarką. 

 

 Norwegia 

 Z liczbą 15 think tanków wymienionych w klasyfikacji McGanna 

Norwegia nie odbiega od pozostałych państw badanego obszaru, a 

nawet klasyfikuje się poniżej oczekiwanej ilości instytutów. Jednakże 

niewielką liczbę think tanków Norwegowie kompensują wysoką jako-

ścią ich działalności. McGann wymienił 4 norweskie think tanki, z 

czego 2 zajmujące się tematyką globalną i międzynarodową. 

                                                

35 www.ui.se 
36 http://liia.lv/en/about-us/, dostęp: 15 lutego 2013. 
37 http://liia.lv/en/publications/, dostęp: 15 lutego 2013. 
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 The Peace Research Institute Oslo (PRIO) to jeden z laureatów ra-

portu pensylwańskiego. Think tank bada warunki pokojowej koegzy-

stencji pomiędzy państwami, grupami i narodami, nowe trendy w kon-

fliktach i adekwatne sposoby reakcji na zbrojne kryzysy. PRIO intere-

suje, jak wybuchają wojny, dlaczego trwają i jakie środki należy 

przedsięwziąć, by zaprowadzić trwały pokój. PRIO posiada bardzo 

rozbudowaną strukturę badawczą, obejmującą wszelkie aspekty kon-

fliktów: podmiotowe, przedmiotowe, środowiskowe, geograficzne, 

prawne, kulturowe itp38. Również lista projektów badawczych jest 

długa i obejmuje zarówno szczegółowe zagadnienia, jak znaczenie 

broni krótkiej w wojnach domowych, po kwestie abstrakcyjne i glo-

balne, na przykład międzynarodowe regulacje dotyczące cyberwo-

jen39. Think tank wydaje samodzielnie lub we współpracy około dzie-

sięciu periodyków40. Jest to więc ośrodek o bogatym dorobku, aktyw-

nej działalności i profesjonalnej strukturze działania. 

 The Norwegian Institute of International Affairs posiada inny profil 

działania. Tematyka spotykana w materiałach tego think tanku to poli-

tyka międzynarodowa, relacje pomiędzy światowymi potęgami, poli-

tyka bezpieczeństwa, międzynarodowa ekonomia polityczna, proble-

matyka rozwoju, norweska polityka zagraniczna41.  

O zróżnicowanych zainteresowaniach badaczy instytutu świadczy 

wyróżnienie kilku wydziałów: polityki międzynarodowej, międzyna-

rodowej ekonomii politycznej, studiów nad rozwojem, studiów rosyj-

skich i eurazjatyckich, bezpieczeństwa i zarządzania konfliktem. 

Wśród programów badawczych spotyka się projekty poświęcone kwe-

stiom wojny i pokoju, konfliktów oraz Bliskiego Wschodu. Strony in-

                                                

38 Zob. http://www.prio.no/Research/, dostęp: 15 lutego 2013. 
39 http://www.prio.no/Projects/, dostęp: 15 lutego 2013. 
40 http://www.prio.no/Publications/, dostęp: 15 lutego 2013. 
41 http://english.nupi.no/ 
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stytutu dostarczają wiele wiadomości na temat prowadzonych badań. 

Think tank wydaje sporo publikacji i dysponuje doświadczonymi ka-

drami. Przykładowo, wydział Rosji i studiów eurazjatyckich zajmuje 

się takimi tematami jak: rosyjskie bezpieczeństwo i polityka zagra-

niczna, energia, hegemonia, system polityczny, Daleka Północ, ropa 

naftowa. NUPI bada także ambicje mocarstwowe Rosji w przestrzeni 

postsowieckiej, stosunki UE-Rosja i Rosja-NATO, relacje norwesko-

rosyjskie. 

 The Norwegian Institute for Defence Studies (IFS)42, część Norwe-

gian Defence University College, nie został wymieniony przez Uni-

wersytet w Pensylwanii. Ze względu na skalę działalności i specjali-

zacje w obronności i bezpieczeństwie jest ośrodkiem godnym uwagi. 

Wymienia on następujące pola aktywności: 

• bezpieczeństwo Norwegii i Europy: NATO, Rosja, Daleka 

Północ, Europa Północna; 

• stosunki cywilno-wojskowe: teoria i doktryny wojskowe, 

broń atomowa itp. 

• studia nad bezpieczeństwem azjatyckim: zmiany geopoli-

tyczne, bezpieczeństwo energetyczne, zbrojenia; 

• studia transatlantyckie: Stany Zjednoczone, stosunki USA-

NATO, świat arabski; 

• Geopolityka na Dalekiej Północy43; 

• NATO w zmieniającym się świecie. 

Think tank IFS udostępnia bazę publikacji. 

 

 Szwecja 

 Spośród sporej liczby think tanków szwedzkich na pierwszym 

miejscu wymienić należy cieszący się największą renomą i zaliczany 
                                                

42 http://ifs.forsvaret.no 
43 Zob. główną stronę projektu: http://www.geopoliticsnorth.org. 
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do czołowych na świecie SIPRI - Stockholm International Peace Re-

search Institute – z oddziałami w Pekinie i Waszyngtonie. SIPRI pro-

wadzi badania nad konfliktami, zbrojeniami, handlem bronią, rozbro-

jeniem. Struktura jego zainteresowań jest wysoce złożona, występuje 

podział geograficzny i przedmiotowy. Think tank udostępnia wiele 

materiałów44, wydaje też uznane periodyki, np. SIPRI Yearbook.  

 Trzeba wspomnieć też o The Institute for Security and Deve-

lopment Policy (ISDP Stockholm), prowadzącym aktywność badaw-

czą na obszarze stosunków międzynarodowych, a w szczególności 

konfliktów, bezpieczeństwa i rozwoju. Dominuje tematyka eurazja-

tycka, Azja, sąsiedztwo europejskie. Godny uwagi jest program Silk 

Road45 prowadzony we współpracy z Instytutem Kaukazu i Azji Cen-

tralnej46. ISDP poświęca uwagę także regionowi Morza Bałtyckiego i 

Europie Wschodniej. 

 The Swedish Institute of International Affairs (UI)47 ma za zadanie 

badać politykę zagraniczną i stosunki międzynarodowe. Badania pro-

wadzone są na temat Azji Wschodniej, Europy, Ameryki Północnej i 

Rosji, kwestie obronności i bezpieczeństwa, globalizacji, pokoju, 

rozwoju i polityki zagranicznej. 

 Rynek fabryk myśli w Szwecji jest bardzo konkurencyjny. Istnieje 

tam wiele takich organizacji, a duża część z nich zajmuje się sprawa-

mi międzynarodowymi. Ograniczając się do przykładów: w Uppsali 

działa Komisja do Spraw Broni Masowego Rażenia48, Swedish Insti-

tute for European Policy Studies (SIEPS) prowadzi interdyscyplinarne 

studia europejskie49, częścią Uniwersytetu w Uppsali jest Peace and 

                                                

44 http://www.sipri.org/publications 
45 http://www.chinaeurasia.org/ 
46 http://www.cacianalyst.org/ 
47 http://www.ui.se 
48 http://www.wmdcommission.org/ 
49 http://www.sieps.se 
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Conflict Research Institute50. Istnieje także instytut futurologiczny 

The Institute for Futures Studies51 i FOI Swedish Defence Research 

Agency52. 

 

*** 

 

 Na przedstawionych przykładach widać, że w krajach skandynaw-

skich think tanki nie są licznymi organizacjami (z wyjątkiem Szwe-

cji), natomiast ich działalność jest wysoce profesjonalna i skutkuje 

dużą liczbą specjalistycznych publikacji, w większości udostępnia-

nych darmowo na stronach internetowych. Niektóre z tych think tan-

ków wydają uznane na świecie periodyki. W przypadku krajów bał-

tyckich sytuacja jest nieco mniej optymistyczna. Liczba laboratoriów 

idei jest adekwatna do potencjału ludnościowego i poziomu rozwoju 

społeczno-ekonomicznego tych państw. Nie jest ona zatem duża, a na 

Litwie i na Łotwie wyraźnie widać niedostatek organizacji badających 

politykę międzynarodową. Nieco inaczej jest w Estonii, która ma 

dłuższą tradycję kreowania eksperckiej myśli politycznej i jako pań-

stwo wykazuje inną dynamikę rozwoju, raczej charakterystyczną dla 

Skandynawii niż państw Europy Środkowej i Wschodniej. W grupie 

skandynawskiej najmniej interesujących przykładów jest w Islandii i 

Danii. Czołowe pozycje w światowych rankingach zajmują think tanki 

norweskie i szwedzkie. Cechą charakterystyczną ośrodków analitycz-

nych i badawczych z badanego obszaru jest ich afiliacja z instytucjami 

państwowymi: bezpośrednio z rządem lub z wojskiem albo uniwersy-

tetami. Zupełnie niezależne instytucje to w dziedzinie badań stosun-

ków międzynarodowych rzadkość w tych krajach. 

                                                

50 http://www.pcr.uu.se 
51 http://www.iffs.se 
52 http://www.foi.se 
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 Skandynawskie i nadbałtyckie think tanki koncentrują się w obsza-

rze spraw międzynarodowych na kwestiach istotnych z punktu widze-

nia tych państw i ich kultury politycznej oraz położenia geopolitycz-

nego. Są to tematy takie jak: bezpieczeństwo, współpraca międzyna-

rodowa, konflikty, wojny, pokój, mediacje, zbrojenia, rozbrojenie, 

prawo międzynarodowe, działalność humanitarna. W kategoriach 

geograficznych organizacje te interesują się przede wszystkim polity-

ką transatlantycką, globalną oraz wschodnioeuropejską i azjatycką. 

Europa Wschodnia, Rosja i Azja Środkowa oraz Daleki Wschód sta-

nowią istotny punkt zainteresowań tych organizmów, podobnie jak 

popularna w ostatnim czasie Arktyka i jej geopolityczne znaczenie. 
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