
 
 

NOWA 
GEOPOLITYKA 

 
 
 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
 

NOWA 
GEOPOLITYKA 

 

 
NR 2: 2020 

 
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  



 

 

NOWA GEOPOLITYKA  
Czasopismo naukowe poświęcone geopolityce i studiom strategicznym 
 

 
 

Rada Naukowa 
prof. Piotr Eberhardt, prof. Leszek Moczulski, prof. Julian Skrzyp, prof. Mirosław Sułek 

 
Redaktor naczelny: Piotr Gil 
Sekretarz redakcji: Magdalena Krawczyk 
 

 
CZASOPISMO RECENZOWANE (DOUBLE-BLIND REVIEW PROCESS) 

 
WYDAWANE JAKO PÓŁROCZNIK 

 
 
Pełny skład redakcji oraz roczny wykaz recenzentów znajdują się na naszej stronie inter-
netowej. 

 
 

Strona internetowa, kontakt z redakcją 
 www.geopolityka.net/czasopismo, e-mail: redakcja@geopolityka.net 

 
        
 
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons: Pewne prawa zastrzeżone na 
rzecz autorów: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/. Uznanie 
autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)  

 
 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.  
 

Czasopismo „Nowa Geopolityka” stanowi kontynuację  
półrocznika „Geopolityka” (ISSN ISSN 1899-8216) 

 
 
 

Wydawca: 
Polskie Towarzystwo Geostrategiczne 

Al. Pokoju 1 lok. 47, 42-207 Częstochowa 
http://geopolityka.net/czasopismo 
e-mail: redakcja@geopolityka.net 

 
 





 

7 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
ARTYKUŁY | ARTICLES  
 
Michał Siudak 
Koncepcja rządu światowego w środowisku paryskiej „Kultury” / 9 
 
Magdalena Krawczyk 
Ukraińska mentalność w obliczu pandemii koronawirusa. Perspektywy 
przemian / 29 
 
Ronald Lasecki  
Geopolityka i geostrategia Iranu / 51 
 
Aleksander Czichos 
Rola instytucji europejskich w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa 
i obrony  / 81 
 
ANALIZY I OPINIE | ANALYSIS & OPINIONS 
 
Piotr Gil 
Geopolitics Strikes Back or The Rise of Geopolitics? Czyli słów kilka 
o fenomenie geopolityki w Polsce / 99 
 
ROZMOWY / INTERVIEWS  
 
Geografia nadal ma znaczenie. Wywiad z prof. Eiki Bergiem /  115 
 
Dla Autorów / 121 
 



 

8 
 



 

9 
 

ARTYKUŁY | ARTICLES 

 

„Nowa Geopolityka”  nr 2: 2020 

 
Michał Siudak 
 
 
 

KONCEPCJA RZĄDU ŚWIATOWEGO  
W ŚRODOWISKU PARYSKIEJ „KULTURY” 

 

 

Abstrakt 

Przemilczanie koncepcji „rządu światowego” jest jednym z największych tabu 

współczesnej nauki polskiej i światowej. Celem niniejszego opracowania jest 

stymulacja badań naukowych, zmierzających do zbadania i wyświetlenia 

zjawiska „rządu światowego” w kulturze i polityce. Na podstawie dorobku 

intelektualnego paryskiej „Kultury” wykazano celowość prowadzenia dalszych 

badań w kierunku wpływu zakulisowych działań na ład demokratyczny 

i prawny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wskazano, że koncepcja rządu 

światowego wpływa na stan stosunków społeczno – politycznych 

poszczególnych narodów.  

 

Słowa kluczowe: Polska, Ukraina, stosunki polsko-ukraińskie, globalizacja, 

rząd światowy, czasopismo „Kultura”, Jerzy Giedroyć, Nowy Porządek 

Świata. 
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„Są wreszcie i tacy,  
którzy poświecili wiele stron pisma maszynowego i trudu,  

by zwalczać ideę rządu światowego,  
który to program my propagujemy.” 

Juliusz Mieroszewski  
 

 

Pojęcie „rządu światowego” 

Pojecie „rządu światowego” należy do arsenału słów stygmatyzujących, 

które kojarzą się z grupami niestabilnych emocjonalnie osób, owładniętych 

tropieniem wyimaginowanych spisków w polityce, biznesie czy kulturze. 

Doprawdy próżno szukać ośrodków akademickich, badaczy z tytułami 

naukowymi, którzy zajmowali by się podejmowaną w niniejszym artykule 

tematyką.  

„Rząd światowy” nie należy bowiem do tematyki spiskowej teorii 

dziejów, którą zajmują się badacze – amatorzy, dziennikarze z gazet 

szukających taniej sensacji. „Rząd światowy” jest bardzo poważną 

koncepcją polityczną, geopolityczną i społeczno – kulturową, która – między 

innymi – była dyskutowana, analizowana i propagowana w środowiskach 

polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej. Najważniejszym 

ośrodkiem, w którym propagowano postulat stworzenia „rządu 

światowego” była paryska „Kultura”. 

Ten miesięcznik jest jednym z najbardziej mitologizowanych polskich 

czasopism. Bez wątpienia, paryska „Kultura” jednym z najważniejszych 

polskich ośrodków myśli geopolitycznej w XX wieku, która wpływała 

i wpływa na polska politykę wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi. Twórca tej 

szkoły myślenia geopolitycznego był Jerzy Giedroyć, który mówił o sobie, że 

jest Polakiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zaś Polska, ze względu na 

swoje położenie oraz potencjał kulturowy, powinna odegrać ważną rolę na 

Wschodzie1. I z takiej perspektywy rozpatruje się przede wszystkim wkład 

myślicieli tego środowiska w budowanie polskiej myśli geopolitycznej. 

 
1 E. Berberyusz, Książę z Maisons–Laffitte, Warszawa 2000, s. 61. 
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W literaturze przedmiotu, dotyczącej paryskiej „Kultury”, wiele uwagi 

poświęca się miejscu szeroko rozumianego Wschodu (Rosji, Ukrainy, 

Białorusi, ale też szerzej – Chin) w światowej geopolityce, zaś o „rządzie 

światowym” nie mówi się wcale. Zadaniem niniejszego opracowania jest 

udowodnienie, że koncepcja „rządu światowego” i szeroko rozumianej 

globalizacji, znajdowała się w kręgu żywego zainteresowania paryskiego 

miesięcznika. Co więcej – stanowiła oś i była punktem wyjścia dla wielu 

koncepcji geopolitycznych, proponowanych przez to środowisko.  

 

„Rząd światowy” w koncepcji geopolitycznej Juliusza 

Mieroszewskiego  

Najwybitniejszym publicystą paryskiej „Kultury” był socjalista 

i piłsudczyk Juliusz Mieroszewski. W literaturze przedmiotu znany jest jako 

propagator przymierza polsko-ukraińskiego, jednak był on jednym 

z najważniejszych propagatorów powołania „rządu światowego”. Koncepcja 

administrowania globem przez jeden ośrodek polityczny była silnie obecna 

w jego rozważaniach z lat 50. dwudziestego wieku. Juliusz Mieroszewski był 

bowiem federalistą, jednym z prekursorów idei globalizacji. W 1951 roku 

pisał: „Nacjonalizmy i aspiracje narodowe, choćby najsłuszniejsze, nie mają 

w sobie tego idealizmu międzyludzkiego, który cechuje wielkie ruchy 

międzynarodowe”2.  

Niemalże wszystkie swoje koncepcje polityczne rozpatrywał 

z perspektywy ponadnarodowej. Sztandarową koncepcją Juliusza 

Mieroszewskiego jest – szeroko rozpoznana w literaturze przedmiotu - 

federacja Środkowo-Wschodnio-Europejska. W skład tej federacji, 

zaproponowanej w latach 50. XX w., miałyby wchodzić państwa otaczające 

Polskę od Wschodu (Ukraina, Białoruś, Litwa). Stwierdza – w duchu 

federacjonizmu – że państwo polskie może zapewnić sobie niepodległy byt 

jedynie w ramach szerokiej federacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

J. Mieroszewski stwierdza, że „federalizm jest podstawowym „A” wszelkiej 
 

2 J. Mieroszewski, o międzynarodową brygadę europejską, Kultura, 11/49, 1951, s. 82. 
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akcji niepodległościowej”3.  

Niewielkie państwa, do których zalicza m. in. Polskę , Czechosłowację, 

Węgry, Ukrainę i Rumunię – nie są w stanie samodzielnie wywalczyć 

i utrzymać niepodległości. W epoce broni atomowych, postępu 

technologicznego nie notowanego w historii ludzkości w wzrastających 

wzajemnych powiązaniach gospodarczych niepodległość rozumiana 

w kategoriach XIX wiecznych jest fikcją. W świecie spolaryzowanym wokół 

dwóch światowych potęg – Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego 

nie ma miejsca dla państw aspirujących do bezwzględnej niepodległości. J. 

Mieroszewski krytykuje dominujące w środowisku polskiej emigracji 

przekonanie, że odzyskanie pełnej niepodległości powinno być polską racją 

stanu. Dowodzi, że mozaika małych i średnich państw (do których zalicza 

Polskę) utraciła rację bytu z chwilą wynalezienia bomby atomowej. Do tego 

nawołuje, aby przewartościować poczucie patriotyzmu narodowego 

i rozumienie własnej historii. Publicysta pisał: „Musimy […] zacząć 

rozpatrywać polską historię jako fragment historii Europy, bo dotąd było 

odwrotnie - historię Europy rozpatrywaliśmy zawsze z punktu widzenia 

partykularnych interesów Polski”4.  

Mieroszewski propagował koncepcję federacji i rządu światowego 

konsekwentnie do około 1956 roku. Wtedy środowisko paryskiej „Kultury” 

zaczyna dostrzegać, że dochodzi do umocnienia się podziału świata na sfery 

wpływów amerykańskich i sowieckich. Wyścig zbrojeń i nadrabianie 

zaległości technologicznych przez Związek Sowiecki powoduje, że Rosjanie 

stają zdolni adekwatnie odpowiedzieć na atomowe uderzenie w swoje 

terytorium i razić terytorium amerykańskie bronią jądrową. Stratedzy 

i geopolitycy światowi zrozumieli, że globalny konflikt atomowy 

doprowadziłby do unicestwienia życia na ziemi. W tym też roku pisał także: 

„Wydaje się, że wojny w skali światowej za życia naszego pokolenia nie 

 
3 Ibidem, s. 77. 
4 J. Mieroszewski, O reformę zakonu polskości, cyt. za „O reformę zakonu polskości”, cyt. Za: 

R. Habielski, Finał klasycznej Europy, Lublin 1997, s. 99. 
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będzie. Jeżeli nie będzie wojny – nie będzie wyzwolenia siłą”5. Zaś w innym 

miejscu: „Światowa wojna wodorowa jest imprezą o tak wielu 

niewiadomych, że nie można jej ująć w ramy wymiernej akcji politycznej”6.  

Londyńczyk okazał się z dzisiejszej perspektywy dość przenikliwym 

analitykiem, gdyż jak pisze W. Roszkowski: „jesień 1956 roku była ostatnim 

okresem, w którym amerykańska polityka wyzwolenia Europy Środkowo-

Wschodniej miała jakąś szansę. Związek Radziecki nie posiadał pocisków 

atomowych o zasięgu globalnym, a bezpośrednia konfrontacja USA-ZSRR 

nie niosła ze sobą ryzyka natychmiastowego bombardowania miast 

amerykańskich przez radzieckie rakiety z materiałami nuklearnymi. Był to 

przełomowy moment w historii powszechnej”7.  

Juliusz Mieroszewski i środowisko paryskiej „Kultury” zaczyna 

propagować koncepcje neutralizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Debata 

na ten temat trwała w latach pięćdziesiątych XX wieku w prasie zachodniej 

i w politycznej dyskusji. Pasem neutralnym były także zainteresowane 

polskie czynniki polityczne związane z rządem RP na uchodźstwie. 11 

listopada 1955 roku premier polskiego rządu w Londynie Antoni Pająk 

i minister spraw zagranicznych Aleksander Zawisza zaproponowali 

stworzenie pasa neutralnego, w skład którego miały wchodzić 

Czechosłowacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Węgry. 

W listopadzie 1956 roku przywódca polskich socjalistów Adam Ciołkosz 

przedstawił w Departamencie Stanu USA program, w którym zaproponował 

powołanie „Związku Środkowo-Wschodniej Europy”8, jednak tych 

postulatów nie sposób dziś traktować jako elementu w wojnie 

psychologicznej ze Związkiem Sowieckim. Postulowanie w owym czasie 

 
5 J. Mieroszewski, Materiały do refleksji i zadumy, Kultura, 10/108, 1956, s. 48. 
6 J. Mieroszewski, Kronika angielska, ibidem, s. 45. w pierwszym tekście na łamach 

paryskiej „Kultury” „Pochlebcy znużenia” J. Mieroszewski pisał na temat książki E. 
Revesa zatytułowanej „The Anatomy of Peace”.  

7 A. Bartnicki, K. Michałek, J. Rusinowa, W. Roszkowski, Historia polityczna świata po 1945 
roku, Warszawa 2000, s. 45. 

 
8 M. Boruta, Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich 

sąsiadów rzeczpospolitej, Kraków 2002, s. 271.  
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objęcia procesem neutralizacji narodów bałtyckich było przejawem braku 

realizmu politycznego lub elementem w wojnie psychologicznej. Oficjalnie 

koncepcję neutralizacji zaproponował na forum ONZ ambasador Ukrainy, 

wcześniej krytykowany przez środowisko „Kultury” za uległą postawę 

wobec Związku Sowieckiego – G.F. Kennan. W 1957 roku zaproponował na 

forum ONZ koncepcję neutralizacji Europy Środkowo-Wschodniej, która 

jednak została odrzucona przez państwa zachodnie. Wydaje się, że 

najważniejszym zadaniem ówczesnej polityki amerykańskiej było 

złagodzenie możliwości zbrojnej konfrontacji zbrojnej na terenie Europy. 

Tylko pod takim warunkiem Związek Sowiecki mógłby ograniczyć swoją 

obecność i wycofać dobrowolnie swoje siły zbrojne z tego obszaru9. 

W zamian armia USA miałyby opuścić RFN i mogłoby dojść do zjednoczenia 

Niemiec. G. Kennan nie precyzował dokładnie z jakich krajów i do jakich 

linii należałoby wycofać wojska, a kwestię tę pozostawił otwartą, ale dzięki 

temu mogłoby dojść do zbliżenia Europy Wschodniej i Zachodniej.  

Swój pogląd na kwestię neutralizacji wykłada paryski miesięcznik 

w 1955 roku w artykule pod wymownym tytułem „Europa 

zneutralizowana”10. Autor zakłada w nim pozytywną, maksymalistyczną 

wizję – nadzieję porządku światowego, w którym USA podejmą wielka 

politykę pokojową, której celem byłoby ustanowienie międzynarodowej 

kontroli atomowej. O ile wcześniej zakładał, że polem konfrontacji 

mocarstw będzie Europa Środkowo-Wschodnia, o tyle teraz stwierdza, że 

ewentualny konflikt zbrojny może wybuchnąć w Azji (Korea), o ile na 

terenie Europy wybuchną jakieś starcia, będą one miały charakter lokalny. 

Rozważa tutaj plan maksimum neutralizacji i analizuje możliwość 

zneutralizowania całej Europy. Stawia dwa pytania: co na neutralizacji 

Europy zyskałby Związek Sowiecki, a co Stany Zjednoczone? Uważa, że 

Rosja sowiecka byłaby w stanie zapłacić wysoka cenę za likwidację baz 

amerykańskich na kontynencie, a w jej interesie byłoby zjednoczenie 

 
9 Szerzej na ten temat: Z. Mazur, George`a Kennana koncepcja stosunków między wschodem 

i zachodem, „Przegląd Zachodni”, 1981, nr 5/6. 
10 J. Mieroszewski, Europa zneutralizowana, „Kultura” 5/91, 1955, s. 107. 
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Niemiec przy jednoczesnej ich neutralizacji. Najgorszym scenariuszem dla 

Kremla byłaby odbudowa armii tego państwa i sojusz militarny 

amerykańsko-niemiecki. Zatem należy dążyć do utworzenia strefy 

zneutralizowanej w całej Europie (program maksimum) jako najbardziej 

korzystnej opcji. Nico później J. Mieroszewski ograniczy lub nieco urealni (o 

ile tutaj może być mowa o realności) – neutralizację do bliżej 

niedookreślonej przestrzeni na kontynencie europejskim, który 

w przybliżeniu obejmowałby zjednoczone Niemcy, Austrię, Polskę, 

Czechosłowację i Węgry.  

Wojska amerykańskie miałyby wycofać się z Europy (utrzymując bazy 

wojskowe na Gibraltarze), a wojska sowieckie wycofać się z bloku 

wschodniego. Bezpieczeństwa na tym obszarze miałyby strzec oddziały 

ONZ. Neutralizacja Europy Środkowo-Wschodniej miałaby umożliwić 

powołanie bliżej organizacyjnie nie sprecyzowanej federacji polsko – 

czechosłowackiej, którą następnie poszerzono konceptualne o Węgry. 

Miejsca w federacji dla narodów obszaru ULB nie przewidywano. Jeżeli 

chodzi o Europę Wschodnią, to tutaj istnieją tylko dwa programy polityczne 

– rosyjski i niemiecki, zaś Polacy w sojuszu z Amerykanami jak dotychczas 

nie zdołali wypracować żadnej koncepcji. Realizacją porządku sowieckiego 

była Jałta i kontrola militarna i polityczna środka Europy, co nie oznacza, że 

Niemcy, które tradycyjnie mają interes polityczny i ekonomiczny na tym 

obszarze, zrezygnowały ze swoje polityki wschodniej. „Jest oczywiste – 

pisze – że Rosji można tylko wówczas proponować wycofanie się z jej 

programu wschodniego, gdyby równocześnie gwarantowało się układ 

uniemożliwiający Niemcom podjęcie ich programu wschodniego”11. Tym 

gwarantem byłaby w pierwszej kolejności neutralizacja Niemiec.  

Obszar ten byłby poddany kontroli międzynarodowej, a neutralizacja 

służyłaby także zachowaniu także tożsamości europejskiej, gdyż jak 

twierdzi J. Mieroszewski stan obecny – napięcia i przejściowości – musi 

doprowadzić do upadku i dekadencji, co nie byłoby ani w interesie Stanów 

 
11 J. Mieroszewski, Europa...,op. cit., s. 111. 
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Zjednoczonych, ani Ameryki. Popada tutaj jednak w skrajność, która mocno 

zaciąży analizach politycznych tego okresu, a mianowicie twierdzi on, że 

„neutralizacja Europy nie byłaby również rozwiązaniem ostatecznym. Byłby 

to statu przejściowy – gdyż rozwiązaniem ostatecznym, do którego należy 

dążyć – będzie rząd światowy i neutralizacja całego globu”12.  

Warto podkreślić, że w ówczesnym czasie czołowy analityk środowiska 

„Kultury” znajdował się pod wpływem intelektualnym brytyjskiego, mocno 

komunizującego pisarza, pochodzącego z Węgier Emery Revesa, którego 

można śmiało uznać za jednego z czołowych zachodnich ideologów 

globalizmu13. E. Reves jest postacią niezwykle tajemniczą – wiemy o nim 

doprawdy niewiele – urodził się w 1904 roku i zmarł w 1981 roku. Urodził 

się w żydowskiej rodzinie na Węgrzech. Był ideologiem i propagatorem 

europejskiego federalizmu. Jest znany z publikacji noszącej tytuł „The 

Anatomy of Peace”, która nie została przetłumaczona na żaden język 

międzynarodowy, choć była omawiana w wiodących ośrodkach 

wychodźstwa wschodnio-europejskiego – w tym w paryskiej „Kulturze”. 

Warto zwrócić uwagę, że publicysta paryskiej „Kultury” znajdował się 

pod wyraźnym wpływem amerykańskiego polityka i analityka G.F. Kennana 

– neutralizacja Europy była zamysłem Amerykanina, a nie Polaka. Do roku 

1956 Mieroszewski, czerpał, o ile wręcz nie przepisywał – myśli J. 

Burhnama – w amerykańskiej polityce, będącego przeciwieństwem G.F. 

Kennana, co wydaje się świadczyć wybitnie o tym, że mitem jest 

twierdzenie, że środowisko to postulowało przede wszystkim polski punkt 

widzenia na zagadnienia geopolityczne Europy Środkowo-Wschodniej. 

Znajdowało się pod wyraźnym wpływem obcego ośrodka amerykańskiego 

(co jest regułą w realiach emigracji, gdzie nie da się być w pełni 

niezależnym) i brało udział w wojnie informacyjnej i psychologicznej ze 

Związkiem Sowieckim. 

 
12 Ibidem, s. 113. 
13 W pierwszym tekście na łamach paryskiej „Kultury” „Pochlebcy znużenia” J. 

Mieroszewski pisał na temat książki E. Revesa zatytułowanej „The Anatomy of Peace”.  
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Problematyka rządu światowego stanowiła jeden z ważniejszych 

obszarów zainteresowań J. Mieroszewskiego u początków lat 50. W drugiej 

połowie dwudziestego wieku wiązał rząd światowy z USA z tworzącym się 

blokiem euroatlantyckim i rozpatrywał go nie tylko w kontekście filozofii 

polityki, ale przede wszystkim w kontekście zaostrzającej się zimnej wojny. 

Wyraźnie zafascynowany koncepcjami Arnolda Toynbee’go stwierdza, że 

Stany Zjednoczone dysponują w „Atlantyckiej Spółce” większa potęgą niż 

partnerzy zachodni i dlatego to wola polityczna rządu USA powinna być 

prawem obowiązującym dla zachodnio-europejskiej wspólnoty politycznej. 

Wstępem do rządu światowego powinna być federacja Anglii i Stanów 

Zjednoczonych, jednak Waszyngton nie ma niestety tak ambitnego planu, 

aby sięgnąć po rząd nad światem. „Trzeba z takiego stanu rzeczy wyciągnąć 

konsekwencje. Wniosek jest jeden: ład i pokój w skali światowej można 

zaprowadzić siłą. Jeżeli kiedyś powstanie realna i prawdziwa 

międzynarodowa organizacja, która objęłaby cały glob – nie urodzi się ona 

jako owoc postępu udoskonalonej natury ludzkiej, lecz zjawi się jako twór 

polityczny siłą narzucony światu”14. Nie oznacza to okupacji globu przez 

wojska amerykańskie i autorytarnego rządzenia z pomocą swoich pro-

konsulów, ale oznacza, że to Ameryka – ze względu na swoją siłę polityczno-

ekonomiczną i militarną, jako pierwsza powinna dać światu realną 

w historii ludzkości organizację ładu międzynarodowego, której ramieniem 

wykonawczym powinna być potęga wojskowa Waszyngtonu. „Innymi słowy, 

światowemu programowi Moskwy trzeba przeciwstawić światowy program 

Waszyngtonu”15. Będzie musiało w przyszłości dojść do konfliktu zbrojnego 

dych dwóch potęg, z którego wyłoni się rząd światowy i „Pax Americana”.  

 

Rząd światowy i globalizacja 

Przeważająca część środowiska Jerzego Giedroycia to ludzie lewicy. 

W świetle badań naukowych, koncepcja powołania „rządu światowego” jest 

 
14 J. Mieroszewski, List z Wyspy, Kultura 1951, 4/43, s. 122.  
15 Ibidem, s. 123. 
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związana z lewicowym rozumieniem stosunków politycznych 

i geopolitycznych. Pierwszym polskim autorem, który rozpoczął dyskusję na 

temat „rządu światowego ” był filozof i socjolog Zbigniew Jordan.  

Zbigniew Jordan (1911-1977) to postać niezwykle ciekawa. 

w dwudziestoleciu międzywojennym związany był ze środowiskiem „Buntu 

Młodych”, którego redaktorem naczelnym był J. Giedroyć. Z wykształcenia 

był filozofem, a w dzisiejszym rozumieniu tego słowa – psychologiem. Swoją 

prace doktorską przygotowywał na uniwersytetach w Bonn i na Sorbonie. 

Brał udział w działaniach wojennych pod Falaise i o twierdzę 

Wilhelmshaven. Współpracował ze środowiskiem paryskiej „Kultury”, od 

1958 roku był stypendystą Instytutu Studiów nad Europą Wschodnią, a od 

1962 roku mieszkał w USA, gdzie wykładał w Instytucie Rosyjskim 

Columbia University.  

Na wstępie swoich rozważań opublikowanych w latach 50. Jordan 

stwierdza, że w latach powojennych koncepcja rządu światowego przebyła 

drogę od utopii do rzeczywistości, co jest związane przede wszystkim 

z rozwojem nauki i techniki, która przyczyniła się do uwolnienia energii 

atomowej. To z kolei stwarza problemy nierozwiązywalne na 

dotychczasowym poziomie narodowym.  

U podstaw idei rządu światowego i globalizacji stoją procesy i zjawiska 

zapoczątkowane w XIX wieku – industrializacja wytwórczości 

i demokratyzacja stosunków społecznych. Te z kolei doprowadziły do 

podniesienia poziomu życia, dobrobytu i stworzenia warunków, w których 

postęp techniczny jest skierowany na dobro powszechne. Kolebką tego 

postępu była Wielka Brytania, a następnie Europa Zachodnia. Dominacja 

polityczna Wielkiej Brytanii w dziewiętnastowiecznym świecie 

spowodowała prawie niegraniczną możliwość wymiany towarowej i siły 

roboczej, co stwarzało iluzję, że proces ekspansji jest niegraniczny. Sytuacja 

zmieniła się – zdaniem Z. Jordana – z chwilą gdy kraje zamorskie, podległe 

dominacji Zachodu, zaczęły rozwijać własny przemysł. Struktura 

gospodarcza dziewiętnastowiecznego świata złamała się z chwila wybuchu 
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wojny światowej, która w swojej istocie była wojną o rynki zbytu 

i przestrzeń dla ekspansji przemysłowej.  

Z drugiej strony wpływ demokratyzacji kształtował strukturę polityczną 

poszczególnych społeczeństw, a hasła wolności i równości rozniesione po 

Europie przez armie napoleońską, spowodowały budzenie się i rozwój 

świadomości narodowej. „Była to w strukturze politycznej Europy siła 

równie rewolucyjna, jak industrializacja w jej strukturze gospodarczej. Lecz 

podczas gdy rozwój uprzemysłowienia był siłą jednoczącą i wzmacniał 

węzły wzajemnej zależności najbardziej od siebie odległych części świata, 

idea suwerennych praw narodów działała w przeciwnym kierunku i dzieliła 

go na coraz większą liczbę państw”16.  

Doktryną panującą stał się nacjonalizm ekonomiczny. W latach 1919-

1939 miała miejsce rywalizacja o maksimum samowystarczalności 

ekonomicznej, która stała się wyznacznikiem suwerenności państwowej. 

Jednak ten proces nie jest w stanie zatrzymać integracji gospodarczej 

świata, ponieważ pojęcie suwerenności i samowystarczalności państw 

odeszło w przeszłość ze względu na rozwój techniki. Z. Jordan podaje 

konkretne przykłady tej gospodarczej współzależności: odkrycie ropy 

w Iranie spowodowało bezrobocie w angielskich kopalniach, wyjście 

z mody mebli mahoniowych zniszczyło ekonomicznie Honduras, 

a amerykański Immigration Act z 1924 roku spowodował głęboki kryzys we 

Włoszech, dojście do władzy faszystów i imperialistyczna politykę 

Mussoliniego na Bałkanach i Afryce. Pod względem ekonomicznym świat 

zmierza do integracji, pod względem politycznym do dezintegracji, zatem 

w celu jego integracji należy dążyć do stworzenia wielkich obszarów 

gospodarczych, które same dla siebie są rynkami zbytu. Stąd właśnie 

wypływa i ma swoje źródła koncepcja propagowania federacji europejskiej 

(w tym ULB) przez środowisko J. Giedroycia.  

Ścieranie się tych dwóch przeciwstawnych i biegnących w dwóch 

kierunkach prądów spowodowało narastanie konfliktów, których 

 
16 Z. Jordan, o rządzie światowym, „Kultura”, 1950, 10/36, s. 4. 
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kulminacją była kolejna wojna światowa. Zrzucenie bomb na Hiroszimę 

i Nagasaki wyznaczyło nową erę w historii stosunków międzynarodowych. 

Priorytetem staje się dla ludzkości kontrolowanie broni atomowej 

a najlepszym jej środkiem jest władza światowa. „Kontrola ta jest tylko 

wówczas całkowicie skuteczna, jeżeli ma zasięg światowy i nie potrzebuje 

się liczyć w pewnej, ścisłe określonej dziedzinie, z suwerennymi prawami 

państw”17. Po raz pierwszy w historii ludzkości istnieje techniczna 

możliwość stworzenia jednego ośrodka decyzyjnego dla świata, oddanie 

rządowi światowemu kontroli nad arsenałem nuklearnym da faktyczną 

władzę wykonawczą i środki zmuszania opornych państw do wykonywania 

przestrzegania norm prawa międzynarodowego.  

Powołując się na brytyjskiego polityka P.H. Kerrego, stwierdza, że granice 

naturalne, strategiczne i narodowe straciły swoje znaczenie, 

współzależność ekonomiczna zniosła różnice pomiędzy własnym zyskiem 

i cudza stratą, a państwa suwerenne stały się przeżytkiem politycznym 

i ekonomicznym. W celu budowy nowego porządku międzynarodowego 

należy ograniczyć suwerenność narodową na rzecz władzy 

ponadpaństwowej (rządu światowego) i wyposażyć, inaczej niż 

w przypadku Ligi Narodów, która okazała się bezradna wobec kryzysów 

międzynarodowych, w realną władzę wykonawczą, opierającą się na 

dysponowaniu bronią atomową. Ograniczenie suwerenności miałoby 

polegać na wyrzeczeniu się wojny jako środka rozstrzygającego 

w konfliktach międzynarodowych, zaś rząd światowy stałby na straży 

prawa międzynarodowego, które ograniczałoby suwerenność narodową 

tak, jak prawo rządzące społeczeństwem ogranicza wolność jednostki. 

Głównym, obok egzekwowania prawa międzynarodowego, zadaniem rządu 

światowego byłaby „przebudowa gospodarczej struktury świata 

i dostosowanie jej do nowych warunków technicznych łącznie 

z planowaniem ekonomicznym w skali światowej”18. To z kolei spowoduje 

rozwój zacofanych i nierozwiniętych obszarów świata, rozwiąże problem 

 
17 Z. Jordan, o rządzie..., op. cit., s. 7. 
18 Ibidem, s. 11. 
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głodu i niskiego standardu życia.  

Powołanie rządu światowego musiałoby opierać się na dobrowolnym 

zrzeczeniu się suwerenności przez państwa narodowe na rzecz światowego 

centrum lub podboju. Pierwszy z nich jest tak dalece nierealny, że należy go 

wykluczyć z zakresu realnych możliwości. Z. Jordan proponuje zatem ruch 

federalny. „Ruch federalny zmierza do stworzenia rządu światowego 

oddolnie, przez tworzenie regionalnych federacji, które z natury rzeczy 

ograniczają suwerenność państw wchodzących w ich skład”19. Rząd 

światowy miałby być pod względem organizacji federacją lub związkami 

federalnymi. Federacje takie, zdaniem autora, ofiarują łączącym się 

państwom zrozumiałe korzyści i są ogniwem pośrednim pomiędzy 

państwową suwerennością i rządem światowym i gwarantującym zwartość 

i trwałość procesu scalania świata. Stroną ujemną tego procesu jest jego 

długość.  

Sytuacja na świecie nie sprzyja procesom długofalowym, gdyż jest on 

podzielony na trzy rodzaje państw o zróżnicowanym stopniu suwerenności 

narodowej – zdolne prowadzić samodzielną politykę; niezdolne do 

samodzielnej polityki, ale będące w stanie dokonać wyboru i podjąć decyzję 

o przyłączeniu do organizacji ponadpaństwowej; pozbawione możliwości 

wyboru oraz zmuszone przez swoją słabość i (bądź) położenie geograficzne 

do funkcjonowania w sferze wpływów. W obecnej sytuacji istnieją dwa 

przeciwstawne bieguny geopolityczne: Pax Americana i Pax Sovietica lecz 

tylko jeden z nich, ten pierwszy, w sprzyjających okolicznościach jest zdolny 

do stworzenia rządu światowego.  

Zdaniem Z. Jordana rząd światowy powinien być wyposażony w trzy 

 
19 Z. Jordan, o rządzie..., op. cit., s. 13. O tym, że paryska „Kultura” znajdowała się w kręgu 

poważnego zainteresowania lobby globalistów i ruchów federalnych świadczą wizyty, 
które składał przedstawicielom tego środowiska sekretarz Józefa Rettingera, Jan 
Pomian (Jan Bławdziewicz), który, wg J. Giedroycia, prezentował interes angielski . Po 
jednej z wizyt tak pisał J. Mieroszewski do J. Giedroycia o J. Pomianie: „Pojutrze jedzie 
znów do Paryża. (Skąd ci faceci, co ani nie sieją, ani nie orzą, mają na te jazdy zawsze 
pieniądze, to jest dla mnie zagadką)”, za: Jerzy Giedroyć – Juliusz Mieroszewski, Listy..., 
Cz. I, op. cit. 303. 
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najważniejsze kompetencje: zapewnienie pokoju i poszanowanie prawa 

w stosunkach międzynarodowych; ochrona praw jednostki w konfliktach 

między państwem i obywatelem; dysponować ośrodkiem planowania 

gospodarczego celem zapewnienia wszystkim minimalnego standardu 

życia. Wszystkie te wymienione przez autora kompetencje rządu 

światowego wskazują na jednoznacznie lewicowe pochodzenie koncepcji 

rządu światowego. Na niższych szczeblach zarządzania (poza kompetencją 

władzy centralnej) rozstrzygane powinny być zadania o charakterze 

regionalnym lub lokalnym. Zróżnicowanie tradycji poszczególnych 

członków, różnice rozwoju technologicznego i społecznego wykluczałyby 

zlanie się państw i narodów w jedną całość państwową i ograniczenia ich 

suwerenności. Tutaj Z. Jordan posługuje się tokiem rozumowania 

właściwym dla politycznej lewicy: „Ograniczenie suwerenności nie oznacza 

bowiem wcale […], zniesienia odrębności narodowych i prawa narodów do 

życia według własnego wyboru. Ograniczenie suwerenności oznacza tylko, 

iż pole tego wyboru jest zamknięte pewnymi ramami, systemem praw 

równych dla wszystkich, które sprawiają, iż wolność lub dobrobyt jednego 

narodu nie są oparte na niewoli i wyzysku innego”20.  

Decyzje polityczne dotyczące np. treści kodeksu karnego, szkolnictwa, 

opieki zdrowotnej powinny być podejmowane na poziomie rządów 

sfederowanych państw, a sprawy zbrojeń, handlu, waluty, planowania 

produkcji powinny znaleźć się w kompetencjach rządu centralnego. Taki 

proponowany podział kompetencji światowej federacji sprawia, że jest to 

projekt wybitnie lewicowy, choćby w porównaniu do innych koncepcji 

federacyjnych proponowanych przez intelektualistów z Europy Środkowo-

Wschodniej, będącej w centrum geopolityki paryskiej „Kultury”. Jeden 

z najważniejszych geopolityków ukraińskich M. Hruszewski w swojej 

koncepcji federacji i globalizmu do kompetencji rządu centralnego zaliczał 

jedynie sprawy wojskowe, politykę zagraniczną i bicie monety.21  

 
20 Z. Jordan, o rządzie..., op. cit., s. 16. 
21 Por. M. Hruszewski, Jakiej autonomii i federacji chcemy, [w:] M. Siudak, Ukraińska 

geopolityka. Wybór tekstów źródłowych, Częstochowa 2017, s. 29. 
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Tekstu Z. Jordana nie można uznać za odkrywczy, większość jego 

propozycji jest powtarzaniem koncepcji europejskich federalistów 

i propagatorów nowego porządku z przełomu XIX-XX wieku. Kończąc swoje 

rozważania na temat rządu światowego, powołuje się na refleksje A. Tonbee 

dotyczące powstawania i upadku cywilizacji. Podobnie jak Tonbee, uważa, 

że ze wszystkich cywilizacji istniejących współcześnie tylko zachodnia 

znajduje się w fazie ekspansji i rozwoju. Innego zdania był np. czołowy 

analityk środowiska „Kultury” J. Mieroszewski, który twierdził, że Zachód 

wszedł w fazę schyłkową. Zdaniem Z. Jordana, mimo tego, że cywilizacja 

zachodu charakteryzuje się wewnętrznym konfliktem i nie potrafi należycie 

rozwiązać powstających konfliktów, ma przed sobą niezmiernie ważne 

zadanie: zbudowanie nowego porządku opartego na sprawiedliwym 

systemie społecznym, zapewnienie globalnego bezpieczeństwa, utrwalenie 

panowania prawa między narodami. „Rząd światowy nie jest więc czymś do 

czego dążyć powinniśmy dążyć przez powolne zmiany, nie jest on osiągalny 

przez ewolucję i gradualizm. Rząd światowy od którego nasza przyszłość 

zależy, jest nie tylko koncepcyjnie, lecz także w sensie technicznym 

i praktycznym, celem wyprzedzającym inne instytucje pełnego federalnego 

porządku międzynawowego”22 – chociaż wcześniej twierdził, że zmiany 

powolne będą bardziej korzystne, trwalsze i skuteczne, chociażby ze 

względu na opór opinii publicznej, przywykłej do starego, państwowo-

narodowego porządku świata.  

Świadomość oporu opinii publicznej wobec planów wprowadzenia rządu 

światowego miał również J. Mieroszewski, który pisał w latach 50., że 

narody europejskie przywykły do wielowiekowej tradycji suwerenności 

i nie zrezygnują z niej, tym bardziej, że perspektywa nowego porządku 

światowego jest dość odległa i mglista. Podobnie jak w wypadku federacji 

europejskiej, kładł nacisk na aspekt edukacyjny i twierdził, że jest to idea 

wymagająca nowego pokolenia, świadomego wielkości stawianych przed 

nim celów. Uważał, że idei rządu światowego i federalizmu powinny 

przewodzić Stany Zjednoczone za pomocą swoich wpływów politycznych 
 

22 Z. Jordan, o rządzie..., op. cit., s.20. 
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w biernej politycznie i wyniszczonej wojną Europie Zachodniej. Pomocną 

rolę widział tutaj również w tworzonym Pakcie Atlantyckim. „Takich ofiar 

można domagać się tylko w imię prawdziwie wielkiego celu. Gigantycznej 

przebudowy jaką zakreśla Organizacja Paktu Atlantyckiego mogłoby się 

podjąć jedynie pokolenie, które czerpałoby siłę moralną i odwagę z potężnej 

idei, a nie egoistycznej chęci uratowania swojej połówki świata”23.  

Niemalże tożsame poglądy w kwestii rządu światowego głosił 

Aleksander Kawałkowski. To polski historyk, podpułkownik Wojska 

Polskiego, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1936 r. konsul RP 

w Paryżu, a od 1937 r. w Lille. W publikacjach na łamach paryskiej „Kultury” 

stwierdza, że stalinowskiej idei stworzenia uniwersalnego państwa 

komunistycznego należy przeciwstawić dynamizm nowej idei, która 

wstrząsnęłaby wyobraźnią mas. „Taka ideą może być tylko wyzwolenie 

ludzkości z leku przed stalinowskim totalitaryzmem, wyzwolenie narodów 

ujarzmionych, stopniowa integracja świata w jeden organizm, w którym 

nauka służyłaby postępowi, a nie śmierci i w którym mogłoby nastąpić 

wyrównanie różnic gospodarczych i kulturowych”24.  

Bardzo ciekawym głosem w dyskusji nad rządem światowym jest artykuł 

amerykańskiego antropologa kulturowego Roberta Redfielda pt. Rząd 

światowy w świetle nauk politycznych, który stara się podejść do tematu 

w sposób naukowy. R. Redfield jest kolejną tajemniczą postacią 

z kręgu„Kultury”. Wiemy, że był on amerykańskim antropologiem 

kulturowym, członkiem ekip badawczych biorących udział w badaniach 

antropologicznych na Półwyspie Jukatan. Z dostępnych opracowań 

dotyczących aktywności omawianego R. Retfielda wiemy, że pracował on 

w Chinach i Indiach. W latach 50. był wykładowcą na Uniwersytecie 

w Chicago.  

Na początku swoich rozważań zaznacza pewną trudność 

w politologicznym ujęciu „rządu światowego”, gdyż jest on zjawiskiem 

 
23 J. Mieroszewski, List z wyspy, Kultura 1950, 1/39, s. 101. 
24 A. Kawałkowski, Kapitulacja..., op. cit., s. 23. 
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nieistniejącym, planowanym, zaś nauki polityczne powinny zajmować się 

w pierwszej kolejności istniejącymi bytami politycznymi. Ponieważ nad 

rządem światowym pracuje bardzo wielu ludzi, istnieje potrzeba zajęcia się 

tą kwestią. „Jak widzimy „rząd światowy” nie jest utopią lecz konkretnym 

planem – „propozycją pod adresem Historii” – jak pięknie się wyraził 

Norman Cousins”25. 

Swego rodzaju wstępem do rządu światowego był – zdaniem autora – 

zamysł powołania międzynarodowej instytucji do kontroli broni atomowej. 

Plan ten jest upostaciowieniem ludzkich pragnień i dążności, ruchem 

społecznym pragnącym wstrząsnąć światem i przynoszącym pokój 

i stabilizację. Ruch ten powinno się określać mianem rewolucji 

instytucjonalnej, w której biorą udział trzeźwo myślący ludzie, a nie 

efemeryczna oświecona „elita”. Ci ludzie wpływają na członków 

amerykańskiego Kongresu, działają w Waszyngtonie i popierają Organizację 

Narodów Zjednoczonych, która powinna przekształcić się kiedyś 

w federalny rząd światowy. Zagrożeniem dla tej idei jest nacjonalizm, 

a także obecne wśród intelektualistów rożnych narodowości przekonanie, 

że instytucja tego typu prowadziłaby do tyranii i totalitaryzmu. R. Retfield 

nie zgadza się z taką argumentacją twierdząc, że suwerenne do tej pory 

narody być może zgodziłyby się na ograniczenie własnej suwerenności 

w zamian za pokój i dobrobyt. Rząd światowy mógłby być tyranią, gdyby 

został narzucony siłą, co należy oczywiście odrzucić, wtedy takie 

niebezpieczeństwo będzie raczej znikome. Zatem, należy go powołać drogą 

konstytucjonalną i demokratyczną. Tak powołany „rząd światowy” 

opierałby się na konstytucji i na Powszechnej Karcie Praw Człowieka 

i Obywatela, a kontrolę nad nim sprawowaliby reprezentanci wybierani 

przez narody świata”26.  

Dynamizmem ruchu jest strach przed możliwą nową, straszliwą wojna 

światowa oraz przekonanie, że za pomocą przebudowy instytucji – tak aby 

 
25 R. Redfield, Rząd światowy w świetle nauk politycznych, „Kultura” 1952, 4/54, s. 15. 
 
26 Ibidem, s. 17. 
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stworzyć jednolity system prawny dla wszystkich ludzi – uda się uchronić 

świat przed zniszczeniem. Potrzeba stworzenia rządu światowego wynika 

także z samej natury rozwoju historycznego, tzn. w tym wypadku rozwojem 

poczucia wszechludzkiej odpowiedzialności. Tego poczucia oczywiście 

w chwili obecnej nie ma, ale jest go znacznie więcej niż w okresach 

poprzednich i R. Redfield nazywa je poczuciem światowej solidarności. 

Zdaje sobie oczywiście sprawę z trudności piętrzących się przed tą ideą: 

podziału świata na Zachód, Związek Sowiecki i zacofany Trzeci Świat, 

dlatego w celu jej urzeczywistnienia powinno się działać dwutorowo. 

Należy dążyć do upowszechnienia i pogłębienia poczucia wszechludzkiej 

wspólnoty z jednej strony i oraz dążyć do zjednoczenia świata na drodze 

budowania instytucji międzynarodowych, będących kuźniami poczucia 

ludzkiej wspólnoty i solidarności. Należy tutaj włączyć i wykorzystać „jedną 

w wielkich idei historycznych” – koncepcje godności i wartości człowieka 

jako indywiduum, a naczelnym fundamentem wszystkich teorii 

politycznych uczynić wolność. „Koncepcja wolności i godności Człowieka 

jest ideą, której prężność i dynamika stale wzrasta. Mimo, że w epoce naszej 

istnieją tortury, terror, obozy niewolniczej pracy – idea ta świeci 

mocniejszym blaskiem niż kiedykolwiek27”.  

Spowodowała ona liczne reformy ustawodawcze, poszerzyła sferę 

wolności i dała narodom lepsze rządy. Rząd światowy należy zatem oprzeć 

na ideach ogólnoludzkich, ideach człowieczych, gdzie każdy z racji swego 

człowieczeństwa winien być szanowany i wolny. w świecie przyszłości nie 

będzie obywateli drugiej klasy, zaś w naukach społeczno – politycznych nie 

ma żadnego wskazania, które uprawniało by wniosek, że rozwój form 

ustrojowych zatrzyma się na państwie narodowym – jest na odwrót: to 

społeczność ogólnoludzka jest ostatecznym podmiotem i celem lojalności 

człowieka. Zdaniem autora, wszystkie fakty zdają się świadczyć, że zbliżamy 

się do okresu powstania światowego imperium, chociaż zwolennicy nowego 

porządku mają przeciwko sobie wszystkie imperializmy i zwalczające się 

nacjonalizmy.  
 

27 Ibidem, s. 20. 
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Abstract 

World Government Concept in the “Culture” journal  

The silence of the concept of “world government” is one of the greatest 

taboos of contemporary Polish and world science. The aim of this study is to 

stimulate scientific research aimed at investigating and displaying the 

phenomenon of “world government” in culture and politics. On the basis of 

the intellectual achievements of the Parisian “Culture” journal, it has been 

shown that it is advisable to conduct further research on the influence of 

behind-the-scenes activities on the democratic and legal order in Central 

and Eastern Europe. It was indicated that the concept of world government 

influences the state of social and political relations of individual nations.  

Key words: Poland, Ukraine, Polish-Ukrainian relations, globalization, 

World Goverment, New World Order, “Culture” journal. 
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Magdalena Krawczyk 

 

UKRAIŃSKA MENTALNOŚĆ W OBLICZU PANDEMII 
KORONAWIRUSA. PERSPEKTYWY PRZEMIAN 

 

Abstrakt 

Stres związany z epidemiologicznym zagrożeniem może z kolei stać się dla 

Ukrainy impulsem, aby przezwyciężyć takie ujemne cechy, jak lenistwo, 

pasywność, brak konsekwencji, nieefektywność, brak staranności przy 

wykonywaniu zawodowych obowiązków, czy niskie tempo pracy. Zrozumienie, 

że to, co dzieje się za ścianą mojego domu ma bezpośredni wpływ na moje 

interesy, może zapoczątkować stopniowe przejście masowej świadomości na 

model bardziej aktywny i wspólnotowy. Jednakże chęć do społecznej 

aktywności będzie hamowana przez rozczarowanie związane z klęską 

pomarańczowej rewolucji oraz wielomiesięcznych protestów na Majdanie. 

Pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo silna we współczesnej ukraińskiej 

świadomości. 

Słowa kluczowe: Ukraina, pandemia, COVID-19, społeczeństwo. 

 

W pierwszym kwartale 2020 roku świat stanął w obliczu globalnego 

kryzysu, którego nie doświadczał już od dawna. Panika spowodowana 

wirusem oraz liczne restrykcje wprowadzane przez rządy wielu krajów 

będą miały wieloaspektowe konsekwencje. Wydaje się jednak, iż główną 

ofiarą koronawirusa będzie przede wszystkim gospodarka. Zakaz 

gromadzenia się, ograniczony dostęp do miejsc publicznych, zamknięcie 

granic uderza w strategiczne obszary ekonomiczne. W pierwszej kolejności 

cierpi turystyka i transport, branża rozrywkowa i artystyczna, handel, 
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usługi itp. Globalna recesja gospodarcza, uderzająca w stabilny od lat 

dobrobyt państw Zachodu może stać się katastrofą także w sensie 

psychologicznym. Dla współczesnego przedstawiciela zachodniej cywilizacji 

materialny status odgrywa niezwykle ważną rolę. Tracąc pieniądze taki 

człowiek traci także poczucie bezpieczeństwa, poczucie godności, 

satysfakcję, czasem nawet sens życia. Jedna z podstawowych tez niniejszego 

artykułu opiera się na założeniu, zgodnie z którym postępujący kryzys 

epidemiologiczny może wpłynąć na zmiany w mentalności mieszkańców 

europejskiego obszaru kulturowego. 

W danym tekście chciałabym się jednak skupić się na konkretnym 

obszarze Europy Wschodniej, a mianowicie na Ukrainie. Obecna sytuacja 

wydaje się być szczególnie niebezpieczna dla niestabilnej, słabo rozwiniętej 

gospodarki tego kraju. Wydaje się, iż jest on w większym stopniu narażony 

na negatywne konsekwencje globalnego załamania finansowego, niż 

państwa Europy Zachodniej. Istnieje jednak szansa, iż w sensie 

psychologicznym mieszkańcy Ukrainy są lepiej przygotowani do 

światowego impasu. Czy jest tak w istocie? Zanim przejdę do 

szczegółowego omawiania tego zagadnienia, niezbędne będzie poruszenie 

kilku wstępnych kwestii. a więc odpowiedzieć na pytanie, czym jest 

ukraińska mentalność? Co odróżnia ją od umysłowości innych narodów? Na 

to pytanie od dawna próbowali odpowiedzieć nie tylko sąsiedzi tego 

wschodnioeuropejskiego państwa, lecz także sami Ukraińcy. Temat jest 

szczególnie istotny, bowiem często pomijany w ukraińskim dyskursie 

naukowo-publicystycznym. w rozważaniach nad własną tożsamością 

Ukraińcy kładą nacisk na kwestie lingwistyczno-polityczne. Często można 

się spotkać z potoczną koncepcją, zgodnie z którą prawdziwy Ukrainiec, to 

przede wszystkim osoba posługująca się językiem ukraińskim. 

w powszechnym przekonaniu język jest podstawowym czynnikiem, na 

bazie którego buduje się samoświadomość danej grupy etnicznej. Nie ma 

odrębnego języka, nie ma narodu. W dalszej kolejności za miano 

prawdziwego Ukraińca uznaje się jednostkę, wyznającą określone poglądy 

polityczne. Przede wszystkim taka osoba musi odczuwać potrzebę istnienia 
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niepodległego państwa ukraińskiego. Marzenie o powstaniu niezależnego 

państwa było bardzo głęboko zakorzenione w świadomości tego narodu. 

Niesprzyjające okoliczności geograficzne i historyczne nie sprzyjały 

wcieleniu tego marzenia w życie. Naród ukraiński musiał na kilka wieków 

uzbroić się w cierpliwość. Droga do państwowej samodzielności była 

niezwykle długa i wyboista. Nie można też powiedzieć, iż proces ten został 

całkowicie ukończony. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i utworzeniu 

Wspólnoty Niepodległych Państw Kijów wciąż pozostawał (i dalej 

pozostaje) w strefie wpływów Kremla. Zakamuflowana zależność była 

stosunkowo komfortowa i mało widoczna. Jednak skala problemu 

uwidaczniała się w momencie, gdy Kijów próbował wpływy Kremla 

ograniczyć. Zakulisowe działania Moskwy stały się najbardziej oczywiste 

w 2014 r.,  w trakcie protestów na Majdanie, wymierzonych przeciwko 

rządom prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wydarzenia te 

zapoczątkowały militarny i polityczny konflikt z Federacją Rosyjską, który 

do dziś nie został rozwiązany. z tego względu kwestia niepodległości jest 

dla państwa ukraińskiego kwestią gorącą. Bowiem kraj ten dalej musi 

walczyć o przetrwanie, a jego suwerenność permanentnie znajduje się pod 

znakiem zapytania. Specyficzne położenie na arenie międzynarodowej, 

w jakim znalazła się Ukraina, sprawia, iż państwo to choć istnieje, musi 

wciąż na nowo fakt swojego istnienia udowadniać. Tak przynajmniej ocenia 

część ekspertów. 

Oprócz kwestii politycznych i językowych ważną częścią konstruktu 

„prawdziwego Ukraińca” stanowią elementy szeroko rozumianego 

patriotyzmu. Rzecz jasna posługiwanie się językiem ukraińskim oraz 

popieranie niepodległościowych dążeń to postawy, które są nieodłącznie 

związane z pojęciem ukraińskiego patrioty. Patriotyzm ukraiński, podobnie 

jak i patriotyzm w ogóle, jest specyficznym rodzajem nastawienia, łączącym 

w sobie elementy światopoglądowo intelektualne z pewną działalnością 

praktyczną. Oprócz kwestii językowych i politycznych, ukraiński patriotyzm 

obejmuje sferę edukacyjną. Prawdziwy patriota musi nie tylko kochać 

własną ojczyznę i kulturę. Musi również ją poznawać. Musi orientować się 
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w najważniejszych wydarzeniach historycznych, znać ukraińską literaturę, 

muzykę, malarstwo itp. Winien również dawać wyraz swojej miłości, 

poprzez prospołeczne postawy w życiu codziennym: kultywowanie 

rodzimych obyczajów (np. obyczajów kulinarnych), podejmowanie 

aktywności mających służyć dobru wspólnoty (działania począwszy od 

udziału w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, a kończąc na 

gotowości oddania życia za dobro narodu).   

Niekiedy pojęcie narodowości ukraińskiej łączy się także z określonymi 

postawami religijnymi. W przekonaniu wielu przedstawicieli tej grupy 

etnicznej, prawdziwy Ukrainiec winien być osobą wierzącą. Przynależeć do 

chrześcijańskich wspólnoty wyznaniowych, głównie do kościoła 

prawosławnego i greckokatolickiego. Synteza religii oraz narodowej kultury 

jest dobrze widoczna na przykładzie greckokatolickich cerkwi, 

umiejscowionych w Polsce. Nabożeństwa w tych cerkwiach są odprawiane 

w języku ukraińskim. w środku znaleźć można ukraińskie symbole 

narodowe (flagi oraz herby), czy tablice upamiętniające akcję „Wisła”. 

Opisane wyżej elementy ukraińskości (język, poglądy polityczne, 

patriotyzm, religia), funkcjonujące w obiegowym myśleniu, są niewątpliwie 

ważne. Nie są jednak najważniejsze. Stąd sprowadzanie ukraińskości do 

tych pojęć prowadzić może do błędnych i uproszczonych interpretacji. 

Koncepcja „prawdziwego Ukraińca” wywiedziona z opisanych wyżej 

kryteriów będzie powierzchowna, pomija bowiem inne, bardziej istotne 

elementy „ukraińskiej duszy”. Zostały one stosunkowo dobrze poznane 

i opisane przez ukraińskich badaczy oraz filozofów. Ich pomijanie 

w dyskusji nad istotą ukraińskości wydaje się być nie do końca zrozumiałe. 

Dlaczego język, patriotyzm, kwestie polityczno-religijne nie wystarczą do 

uchwycenia istoty ukraińskiej mentalności? Nie obejmują bowiem 

głębszych sfer umysłu. Stanowią one przejaw mentalności nie zaś jej sedno. 

Najłatwiej zilustrować to poprzez następujący przykład. Posługiwanie się 

językiem ukraińskim i jego dobra znajomość nie jest domeną tylko 

i wyłącznie osoby, która przykładowo urodziła się w Połtawie i mieszkała 

tam przez całe życie. Języka ukraińskiego równie dobrze może się nauczyć 
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dowolny mieszkaniec naszej planety. Jeżeli taka osoba ukończy studia 

wyższe związane z językiem ukraińskim, lub zrobi specjalistyczny kurs (np. 

kurs tłumacza przysięgłego w dziedzinie języka ukraińskiego) to jej poziom 

znajomości tego języka może być nawet wyższy, niż u przeciętnego 

Ukraińca, który wprawdzie od dziecka był nosicielem tego języka 

i przebywał w tym etnicznym środowisku. Jeżeli więc za podstawowe 

kryterium bycia Ukraińcem uznamy posługiwanie się językiem, to 

kryterium takie może być nieostre. Bowiem językiem ukraińskim posługują 

się nie tylko etniczni Ukraińcy. 

Podobnie rzecz ma się w przypadku znajomości rodzimej historii 

i tradycji. Polak może lepiej znać dawne dzieje ukraińskiego państwa, niż 

80% etnicznych Ukraińców. Na przykład jeśli ukończył specjalistyczne 

studia w danym kierunku. Podobnie japoński etnograf, czy niemiecki 

literaturoznawca. Osoby te również mogą znacznie lepiej orientować się 

w kulturze tego narodu, niż jego szeregowi przedstawiciele. Jednakże 

posiadanie tej specjalistycznej wiedzy nie sprawi, że mentalnie staną się oni 

Ukraińcami. Tymczasem słabo wykształcony ukraiński „dresiarz”, który nie 

pamięta daty powstania Chmielnickiego, ani nie czyta wierszy Tarasa 

Szewczenki, może być mimo to nosicielem ukraińskiej mentalności28. 

W przypadku mentalności emocjonalne przywiązanie do wytworów 

danej kultury również nie musi odgrywać decydującej roli. Dla przykładu 

rodowity Francuz może lubić ukraińską kuchnię, być wielbicielem 

ukraińskiej poezji (którą przeczyta w oryginale, jeśli nauczył się języka), 

słuchać ukraińskiej muzyki ludowej, pozostając przy tym nosicielem 

mentalności typu zachodnioeuropejskiego. i na odwrót. Bywają etniczni 

Ukraińcy, którzy nie lubią własnej ojczyzny, nie interesują się rodzimą 

kulturą, co więcej odrzucają ją. a mimo to dalej noszą w sobie ukraińskość. 

Patrzą na świat oraz na własne państwo przez pryzmat ukraińskości, którą 

 
28 Kwestie językowe nie muszą także odgrywać kluczowej roli dla odrębności danego 
narodu. Dla przykładu nie ma języka amerykańskiego czy australijskiego (chyba, że chodzi 
nam o języki rdzennych mieszkańców tego kontynentu). Mieszkańcy Australii oraz USA 
posługiwali się językiem angielskim. Mimo to wywalczyli niepodległość własnych państw, 
stworzyli odrębna kulturę i tożsamość.   
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zaszczepiono im w okresie niemowlęctwa. Nie lubią własnego państwa 

i własnej kultury na sposób ukraiński. 

Czy gotowość oddania życia za dane państwo również nie wystarcza, by 

uznać danego bohatera za przedstawiciela danej grupy etnicznej? i tak i nie. 

Owszem, wiele osób będących nosicielami ukraińskiej mentalności 

oddawało (i oddaje) swoje życie dla dobra tego państwa. Jednakże wielu 

Ukraińców nie chce służyć w ukraińskim wojsku, ani ginąć za ojczyznę (co 

więcej, wielu nie chce dla niej nawet żyć, woląc wyemigrować do państw 

lepiej rozwiniętych ekonomicznie). i na odwrót. w ukraińskich formacjach 

wojskowych walczących na Donbasie służą również przedstawiciele innych 

narodowości. Ukraina przyjmuje obcokrajowców na służbę we własnej 

armii29. Czy jednak sam fakt narażania swojego życia i zdrowia za interesy 

suwerennej Ukrainy sprawi, że mentalność takiego obcokrajowca stanie się 

trochę bardziej ukraińska? Teoretycznie może coś takiego się zdarzyć. 

Wydaje się jednak, iż spontaniczna ukrainizacja przedstawiciela innej 

kultury jest procesem znacznie bardziej złożonym i zależy od wielu 

czynników. Postawa proukraińska może wynikać z poczucia duchowej 

bliskości wobec tej wschodniosłowiańskiej kultury. Może też wynikać 

z innych przyczyn. 

Podobnie będzie w przypadku Ukraińców, którzy mają negatywny 

stosunek do swojej ojczyzny i wstydzą się własnej kultury. Takie zjawisko 

nosi nawę oikofobii. Oznacza niechęć do własnego społeczeństwa 

i wyznawanych przez niego wartości. Osoba dotknięta oikofobią dystansuje 

się wobec wspólnoty w jakiej się wychowała, czuje się w stosunku do niej 

wyalienowana. Charakterystyczną cechą oikofobii jest chęć zerwania 

wszelkich więzów, łączących danego człowieka z daną kulturą. Takie więzi 

są bowiem postrzegane jako niepotrzebne, bądź nawet szkodliwe. 

Opresyjne w stosunku do rozwijającej się osobowości. Stojące na 

przeszkodzie do wolności i samorealizacji. Termin oikofobia został 

 
29 A. Pawłowska, Ukraina pozwala obcokrajowcom na służbę w swojej armii. Co 
z ochotnikami z Polski?,, https://wyborcza.pl/1,75399,18985904,cudzoziemcy-i-
bezpanstwowcy-moga-walczyc-w-armii-ukrainskiej.html [dostęp: 7 .10. 2015]. 
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stworzony przez brytyjskiego filozofa, pisarza i kompozytora Rogera 

Scrutona30.  

To zjawisko wcale nie jest takie rzadkie wśród mieszkańców Ukrainy. 

Trudna historia, niełatwa teraźniejszość, naznaczona permanentnym 

kryzysem gospodarczym, zacofanie cywilizacyjne, niezliczone problemy – 

wszystkie te czynniki zniechęcają wielu Ukraińców (szczególnie tych 

młodych) do miłości wobec Ojczyzny. Wspomniane problemy, uderzają 

przede wszystkim w szeregowego obywatela. a ten choć z natury cierpliwy, 

posiada również swoje granice tolerancji na ból oraz niesprawiedliwość. 

Kiedy granica zostaje przekroczona, dawna sympatia wobec państwa 

i narodu przekształca się w antypatie (w skrajnych przypadkach nawet 

w nienawiść). Wiele przykładów takiego pejoratywnego nastawienia nie 

tylko w internetowych blogach, prowadzonych przez ukraińskich 

emigrantów na obczyźnie. Krytyczna postawa wobec własnego kraju 

cechuje również wielu przedstawicieli kulturalnej elity kraju. Podobną 

niechęć w sposób mistrzowski zobrazowała Oksana Zabużko, jedna 

z najważniejszych współczesnych pisarek ukraińskich. w książce Badania 

terenowe nad ukraińskim seksem porównała ona Ukrainę do Kronosa, który 

pożera własne dzieci „z rączkami i nóżkami”31. 

Paradoksalnie oikofobia oraz związana z nią chęć zerwania więzów 

z rodzimą kulturą wcale nie musi oznaczać, że taka osoba automatycznie 

przestaje być przedstawicielem własnego narodu. Mentalność danej 

wspólnoty, a więc to, co wspólnotowe, potrafi tak głęboko wejść w to, co 

indywidualne, iż często nie sposób oddzielić jednego od drugiego. 

Światopogląd „wyssany z mlekiem matki” staje się niekiedy tak 

fundamentalnym elementem indywidualnej jaźni, że aby go „odinstalować”, 

należałoby zetrzeć całą jednostkową świadomość, przywracając ją do stanu 

„ustawień fabrycznych”, a więc przysłowiowej tabula rasa. Pomijając 

przypadki ciężkich uszkodzeń neurologicznych, skutkujących całkowit  

 
30 Oikofobia, na: http://www.edusens.pl/edusensownik/oikofobia [dostęp: 30.03.2020]. 
31 O. Zabużko, Badania terenowe nad ukraińskim seksem, przeł. K. Kotyńska, Wydawnictwo 
W.A.B., Warszawa 2003, s. 29. 
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utratą pamięci oraz drastycznych przykładów prania mózgu, całkowita 

przemiana własnego umysłu z mentalności a na mentalność B nie 

występuje często w przyrodzie. Oznacza to, iż nawet przy bardzo dużych 

chęciach nie jesteśmy w stanie całkowicie wyzbyć się rodzimej mentalności. 

w zasymilowanym Polaku zawsze pozostanie trochę z polskości. Nawet jeśli 

jej nie akceptuje, nawet jeśli wolałby zetrzeć ją raz i na zawsze. 

Pod tym względem osoby przyjmujące postawę oikofobiczną mają 

poniekąd rację. Narodowa mentalność, obojętnie jaka, może stanowić 

rodzaj pułapki. Pułapki tym bardziej przykrej, im bardziej nieakceptowalna 

będzie dla jej nosiciela. Mentalność to także rodzaj ograniczenia. Ponieważ 

jej nieodłączną częścią jest swoisty system wartości, stanowiący zbiór 

pewnych zaleceń i nakazów, to przyjmując ją dystansujemy się wobec 

innych systemów aksjologicznych, opartych na odmiennych fundamentach 

światopoglądowo-moralnych. Oznacza to, że jeśli ktoś urodził się 

eskimosem, będzie mu bardzo trudno zasymilować się w kulturze 

pigmejów. Może oczywiście to zrobić, jednak istnieje niebezpieczeństwo, iż 

podczas procesu asymilacji będzie musiał zrezygnować z części zasad 

moralnych, w jakich był wychowany lub znacząco te zasady zmodyfikować. 

Aleksander Strażny, ukraiński pisarz oraz psychoterapeuta, zwrócił 

uwagę, iż w popularnonaukowej literaturze ukraińskiej problemu 

mentalności praktycznie się nie porusza. Przeglądając nieliczne materiały, 

poświęcone temu zagadnieniu badacz wyróżnił trzy zasadnicze 

perspektywy rozpatrywania tej kwestii. Pierwszą perspektywę można 

określić mianem paranoiczno-ideologicznej. Charakteryzuje się 

powierzchownością oraz pseudonaukowością wywodów, cechuje się 

brakiem obiektywizmu. Drugą perspektywę określił mianem neurotycznej. 

Cechuje ją opis ukraińskiej mentalności w oparciu o historyczne tragedie, 

jakie dotknęły naród ukraiński. Jest pesymistyczna, stanowi wyraz 

narodowych kompleksów. Ostatnia perspektywa reprezentuje naukowe 

podejście do problemu. Ten typ dyskursu tworzą uczeni, publicyści, literaci, 

filozofowie. Z punktu widzenia procesu samorozwoju oraz samopoznania 

narodu jest to najbardziej cenna perspektywa. Jednakże jej problem polega 
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na tym, iż język tego dyskursu jest często specjalistyczny, zawiły i trudny. 

Stąd wyniki tych badań nie przenikają do społecznej świadomości32. 

w rezultacie wielu współczesnych Ukraińców nie potrafi dokładnie 

odpowiedzieć na pytanie, czym dokładnie jest ukraińska umysłowość. 

Mówiąc inaczej, Ukrainiec często nie zna samego siebie, a w konsekwencji 

nie rozumie do końca własnej kultury.         

Czym w takim razie jest mentalność? Dlaczego tak mocno kształtuje nasz 

umysł? w literaturze naukowej mentalność jest określana jako ogół 

poglądów, postaw przekonań, kształtujących styl myślenia danej grupy 

społecznej, narodu, a także konkretnych jednostek33. Kompleks takich 

ogólnych zasad pozostaje często nieuświadomiony. Jednostki tworzące daną 

zbiorowość przestrzegają pewnych moralnych norm, w określony sposób 

reagują na różne zjawiska życia społecznego oraz przyrodniczego. Nie 

zawsze jednak potrafią wyjaśnić, dlaczego. To oznacza, że obraz świata oraz 

normy tworzące mentalność danego narodu przenikają do sfery 

podświadomej, kształtując tym samym najgłębszą przestrzeń 

indywidualnego życia psychicznego. To po części tłumaczy, dlaczego tak 

trudno wyzbyć się pewnych elementów kultury, które przejmowaliśmy od 

kołyski. Po prostu nie wszystkie te elementy potrafimy sobie uświadomić. 

Ponadto mentalność kształtuje się nie tylko poprzez czynniki społeczno-

kulturowe. W grę wchodzą także uwarunkowania przyrodnicze, a więc 

środowisko naturalne, w którym funkcjonuje dana zbiorowość. Każdy z nas 

słyszał zapewne stereotyp o chłodnych i powściągliwych Skandynawach 

oraz hałaśliwych i wylewnych mieszkańcach Europy Południowej. Jak każdy 

stereotyp kulturowy, również i ten stanowi duże uproszczenie. Nie jest 

jednak całkowicie pozbawiony podstaw. Rodzaj klimatu wpływa nie tylko 

na nasz stan zdrowia oraz samopoczucie, lecz również kształtuje nasze 

 
32 О. Шклярская, Чем украинцы отличаются от россиян. Феномен украинского 
менталитета, или Братья ли украинцы и россияне?, https://racurs.ua/824-fenomen-
ukrainskogo-mentaliteta-ili-ukraincy-i-rossiyane-siamskie-bliznecy.html [dostęp: 
15.05.2015]. 
33 S. Kaczor, Miejsce edukacji dorosłych w przemianach mentalności Polaków, „Edukacja 
ustawiczna dorosłych” 1/2004, s. 21. 
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osobliwości charakterologiczne. Na ten aspekt mentalności zwracał uwagę 

niemiecki filozof Johan Gottfried Herder. Powstanie różnorodnych grup 

etnicznych, odmiennych ze względu na umysłowość, język oraz system 

obyczajów Herder tłumaczył warunkami klimatycznymi, w jakich 

funkcjonowały konkretne społeczności. Te warunki dyktowały konkretne 

sposoby posługiwania się ciałem, które stanowi „narzędzie duszy”. 

w konsekwencji zarówno biosfera, jak i przyroda nieożywiona szlifują 

„osobowość” poszczególnych narodów. Determinują ich sposób patrzenia 

na otaczającą rzeczywistość, a także na charakter relacji, jaka łączy je ze 

światem34.        

Jak to wszystko ma się do mentalności ukraińskiej? w czym tkwi jej 

sedno? w jaki sposób geografia Ukrainy wpływała na umysłowość jej 

mieszkańców? Jaki charakter ma relacja pomiędzy tym narodem 

a otaczającą rzeczywistością? Na te pytania próbowało odpowiedzieć wielu 

ukraińskich filozofów, uczonych czy artystów. Temat ten pozostaje aktualny 

również współcześnie. Charakter mentalny określonej zbiorowości nie jest 

czymś danym raz i na zawsze. Jak mawiał Heraklit „pantha rei”. Wszystko 

płynie. Otaczająca nas rzeczywistość ma charakter dynamiczny. Cały czas 

się zmienia. Wraz z otaczającym wszechświatem zmieniamy się również my. 

Nie wejdziemy dwa razy do tej samej rzeki. Ale warto zwrócić uwagę na 

jeden niuans. Rzeka płynie w określonym kierunku, nie zmienia koryta 

z dnia na dzień. Dynamiczny charakter rzeczywistości nie jest więc tożsamy 

z chaosem i totalną przygodnością bytu. Jedne rzeczy wokół nas się 

zmieniają, inne są względnie stałe. Zachowują swój stan rzeczy przez 

dłuższy okres. Podobnie jest z naszą kulturą i mentalnością. Jedne jej 

składowe przemijają szybciej, inne wolniej, jeszcze inne pozostają z nią do 

końca, do momentu naturalnego zaniku. 

W celu uchwycenia tego, co bardziej stałe w ukraińskiej mentalności oraz 

tego, co szybciej przemija, zasadne będzie odwołanie się do perspektywy 

 
34 E. Starzyńska-Kościuszko, Światopoglądowy wymiar polskiej „filozofii narodowej”, [w:] S, 
Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek (red.), Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2001, s. 99-101. 
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trzech badaczy. Jeden z nich tworzył w pierwszej połowie XX w. Dwaj 

pozostali zajmowali się problemem mentalności ukraińskiej współcześnie. 

Zestawienie trzech perspektyw pozwoli ten cel osiągnąć. 

Dmytro Czyżewski (1894–1977) był ukraińskim slawistą, publicystą, 

historykiem, filozofem oraz działaczem kulturowym. w monografii Szkice 

z historii filozofii na Ukrainie (ukr. Нариси з історії філософії на Україні; 

pierwsze wydanie 1931)35 Czyżewski poświęcił odrębny rozdział 

zagadnieniom związanym z charakterystyką ukraińskiej mentalności. Do 

głównych cech umysłowości tego wschodniosłowiańskiego narodu uczony 

zaliczał przede wszystkim sentymentalną emocjonalność, wrażliwość oraz 

liryzm. Wyrazem tej wrażliwości była tendencja do estetyzacji życia 

codziennego oraz głęboka potrzeba szeroko rozumianej wolności36. 

Wolności rozpatrywanej z różnych punktów widzenia. Pragnienie wolności 

wiązało się a chęcią podejmowania aktywności. Zdaniem uczonego 

potrzeba ta wchodziła w konflikt z emocjonalnym sentymentalizmem, który 

w ukraińskiej kulturze wiązał się z pasywnością. Czyżewski zwracał też 

uwagę na inny problem. Indywidualizm, jako pozytywna cecha duszy 

ukraińskiej miał również swoją ciemną stronę. Często prowadził bowiem do 

chęci izolacji, wdawania się w konflikty z otaczającym środowiskiem 

społecznym. Jednocześnie indywidualizm był źródłem kreatywności, 

twórczego podejścia od życia. 

Obserwując różne przejawy ukraińskiej umysłowości badacz zwracał 

uwagę na psychiczny niepokój, który stale jej towarzyszył37. Specyfiką 

owego permanentnego zaniepokojenia była immanencja. Polegała ona na 

tym, że energia tego typu przeżyć rzadko przedostawała się na zewnątrz 

podmiotu. Nie uzewnętrzniała się w otaczającym świecie, np. poprzez 

podejmowanie jakiejś aktywności. Dynamika tego niepokoju, jej spektakl 

rozgrywał się wewnątrz indywidualnej świadomości podmiotu. Przybierała 

nierzadko formy artystycznej kontemplacji i wrażliwości. Determinowała 

 
35 Д. Чижевський, Нариси з історії філософії на Україні, Видавництво Орiй, Київ 1992. 
36 Ibidem, s. 19. 
37 Ibidem. 
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bogactwo życia wewnętrznego, otwartość na samorozwój i psychiczną 

ewolucję. Negatywnymi konsekwencjami emocjonalności oraz 

psychicznego napięcia była skłonność do popadania w konflikty 

z otaczającym światem. Afektywna nadwrażliwość oznaczała także 

podatność na zranienia i urazy. To z kolei prowadziło nierzadko do 

pamiętliwości, gniewu, wybuchów agresji i okrucieństwa. 

Spośród czynników środowiska naturalnego, które kształtowały 

poszczególne rysy ukraińskiej narodowości, Czyżewski zwracał uwagę na 

Wielki Step (ogromny pas stepu ciągnący się od ujścia Dunaju, a kończący 

się na pograniczu Mandżurii i Korei). Jako kulturotwórczy topos, był on dla 

świadomości ukraińskiej obrazem i archetypem, uosabiającym kategorię 

bezkresu, ogromu, nieskończoności38. Mógł dawać poczucie marności bytu 

w obliczu nieograniczoności wszechświata. Potęgować uczucie zagubienia 

i obcości. Mógł również skłaniać do pogłębionej refleksji, lirycznych 

i estetycznych przeżyć, dawać poczucie jedności z uniwersum, stwarzać 

wrażenie zatopienia się i rozpłynięcia we wszechkosmicznej jaźni. Jako 

konkretny obszar geograficzny i historyczny step stanowił także źródło 

innego typu przeżyć. Był źródłem militarnego niebezpieczeństwa ze strony 

koczowniczych ludów.   

Spośród kulturowych treści, budujących ukraińską samoświadomość 

Czyżewski wymieniał bagaż słowiańskiej przeszłości, chrześcijaństwo oraz 

wpływy cywilizacji zachodnioeuropejskiej, a w szczególności hellenizmu, 

który miał bardzo wielkie znaczenie dla baroku ukraińskiego39. 

Charakterystyka Czyżewskiego powstała w połowie lat 30. XX w. Badacz 

podkreślał, iż ma ona charakter po części hipotetyczny. Nie może być też 

traktowana jako portret psychologiczny poszczególnych przedstawicieli 

tego narodu40. Zresztą tyczy się to wszelkich prób opisu mentalności 

większych grup osób. Taki opis może jedynie pokazywać ogólne tendencje, 

skłonności, preferencje, panujące wewnątrz danej zbiorowości. Nie można 

 
38 Ibidem, s. 20. 
39 Ibidem, s. 21. 
40 Ibidem, s. 23. 
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jednak na ich podstawie wyciągać budować szczegółowych wniosków na 

temat konkretnej jednostki, ukształtowanej w obrębie tej grupy. Jak więc 

należy traktować tego typu analizy? Raczej jako rodzaj szacunkowej 

prognozy. Jeżeli na podstawie badań wynika, iż mentalność narodowości X 

wyróżnia się zbiorem 10-15 cech, nie oznacza to wcale, że wszystkie te 

cechy będą typowe dla każdego przedstawiciela tej grupy etnicznej. 

Oznacza to raczej, iż w ramach danego kolektywu istnieje duże natężenie 

osób, które mają przynajmniej połowę z opisanego zestawu cech. a więc jest 

duża szansa, iż przyjeżdżając do danego państwa spotkamy osobę, u której 

stwierdzimy obecność wielu spośród opisanych cech. Jednak wątpliwe 

byśmy spotkali takiego osobnika, który miałby je wszystkie (bardziej 

prawdopodobne, że spotkamy kogoś, u kogo cechy te występują w ilości 

rudymentarnej). Rzeczywistość będzie zawsze bardziej złożona i bardziej 

różnorodna niż model, który ją opisuje. Jednakże model ten pozwala nam 

lepiej w tej rzeczywistości się orientować. 

Bliższa znajomość z ukraińską kulturą, a także ze współczesnymi 

badaniami pokazuje, że model stworzony przez Czyżewskiego blisko sto lat 

temu, nadal pozostaje aktualny. Do podobnych wniosków co znany slawista, 

dochodzili również współcześni badacze zajmujący się problemem 

mentalności tego narodu. Dla przykładu, fakt wpływ u czynników 

geograficznych na ukraińską umysłowość odnotował także przywołany 

wcześniej Aleksander Strażny. Psychoterapeuta zwrócił uwagę, iż naród 

ukraiński od bardzo dawna prowadził osiadły tryb życia. 

Najprawdopodobniej od czasów Kultury trypolskiej, a więc między 4200 

a rokiem 2750 p.n.e41. Przodkowie dzisiejszych Ukraińców przeszli od 

społeczeństwa myśliwsko-zbierackiego na społeczność agrarną, 

utrzymująca się z rolnictwa. Taki osiadły styl życia był dosyć nietypowy. 

Większość narodów prowadziła wówczas koczowniczy tryb życia. Chęć 

pozostania na jednym miejscu wynikała, zdaniem Strażnego, z niezwykle 

wysokiego poziomu żyzności czarnoziemu, który pokrywał te tereny. Taki 

sposób organizacji społecznej przekładał się na mentalność. Ten słowiański 
 

41 О. Шклярская, Чем украинцы отличаются от россиян..., op. cit. 
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naród bardzo przywiązał się do swojej ziemi. Rolnicza samowystarczalność 

tej społeczności sprawiała, iż nie miała ona potrzeby ekspansji. Nie musiała 

podbijać terenów, należących do sąsiednich narodów. w rezultacie Ukraińcy 

stali się narodem, który nie prowadził agresywnej, ekspansywnej polityki. 

Inaczej było w przypadku narodu Rosyjskiego. Jego przodkowie 

zamieszkiwali tereny, które nie były tak żyzne. w rezultacie musieli się 

przemieszczać z miejsca na miejsce, często wchodząc w konflikt 

z sąsiednimi ludami. w efekcie naród ten stał się bardziej agresywny od 

narodu ukraińskiego. Badacz podkreśla, iż zarówno agresję, jak i jej brak 

należy oceniać neutralnie42. 

Opisany aspekt przyrodniczo-gospodarczy przekładał się także na inną 

psychologiczną cechę narodu ukraińskiego. Ukraiński narodowy duch jest 

bardziej introwertyczny. Przejawia się to zarówno na płaszczyźnie 

indywidualnej (wśród przedstawicieli tego wschodniosłowiańskiego 

narodu jest dużo introwertyków), jak i społecznej. Zdaniem Strażnego 

Ukrainiec jest bardziej zainteresowany tym, co dzieje się wewnątrz jego 

państwa. Lepiej zna swój kraj, jego geografię oraz kulturę. Bardziej 

interesuje się polityką wewnętrzną swojego kraju. z kolei Rosjanin większą 

uwagę poświęca problemom polityki zewnętrznej. Martwi się pozycją kraju 

na arenie międzynarodowej, przypisując mniejsze znaczenie problemom, 

które występują na jego podwórku. z tego względu Strażny użył w stosunku 

do Rosji pojęcia cywilizacja ekstrawertywna, podczas gdy kulturę ukraińska 

uznał za bardziej introwertyczną i pasywną43.    

O tym, iż na kształt ukraińskiej mentalności miały wpływ czynniki 

geograficzne oraz osiadły tryb życia, zwracał uwagę również Siergiej 

Bielajew, socjolog oraz publicysta. Ukraiński duch był bardzo przywiązany 

do rodzimej ziemi. Takie elementu otaczającego krajobrazu jak rzeki 

(Dniepr, Desna), wyspa Hortyca, Karpaty, Step były nie tylko symbolami 

kulturowymi, źródłem poetyckich inspiracji, czy estetycznych uniesień. 

z czasem stały się obiektem niemal religijnego kultu. Podobnie jak 
 

42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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Czyżewski, Bielajew zwracał uwagę na ukształtowanie ukraińskich 

krajobrazów, jako tego czynnika, który kształtował cechy narodowego 

charakteru. Rozległe, łagodnie pofałdowane tereny stepowe, ciągnące się aż 

po daleki horyzont formowały skłonność Ukraińców do marzycielstwa, 

sentymentalności, pasywności, wrażliwości, czy beztroski44.    

Bielajew zwracał także uwagę na introwertyzm ukraińskiej duszy. 

Uwydatnił też ciekawy aspekt tego introwertyzmu. Ukraiński duch 

charakteryzuje się przewagą elementów afektywnych nad elementami 

racjonalnymi, czyli prymatem serca nad rozumem. Wyraża się to poprzez 

koncentracje świadomości na własnym świecie wewnętrznych przeżyć 

emocjonalnych, które całkowicie pochłaniają podmiot. w ramach 

aktywności kulturowej emocjonalny introwertyzm wyrażał się w poezji, ale 

również w filozofii. Warto przytoczyć w tym miejscu specyficzne koncepcje 

człowieka jako mikrokosmosu, czy też ideę kordocentryzmu, znanego jako 

filozofia serca, rozwijanego m.in. prze Hryhorija Skoworodę i Pamfiła 

Jurkiewicza. Czyżewski przywoływał postać Nikołaja Gogola,  

introwertycznego klasyka rosyjskiej literatury, który miał pochodzenie 

ukraińskie. Gogol przejawiał tendencję do „duchowego osamotnienia”, 

zatapiania się w „wewnętrznym klasztorze”45. 

Bielajew, podobnie jak Czyżewski, uznał, iż ważną cecha ukraińskiej 

mentalności jest indywidualizm. Zdaniem Bielajewa, na indywidualizm ten 

wpływ miały czynniki historyczne. Przez wiele stuleci ukraińskie ziemie 

były częścią rozlicznych państw (Wielkie Księstwo Litewskie, 

Rzeczpospolita Polska, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, czy Rosyjskie). 

Sytuacja nieustannej walki o niepodległość wykształciła archetyp 

kozackiego wojownika, ceniącego ponad wszystko własną godność oraz 

wolność. Kozak był waleczny, odważny, prowadził awanturniczy styl życia. 

Przejawiał też skłonności do anarchii, egoizmu, naruszania norm 

społecznych, nierzadko dopuszczał się aktów bandytyzmu. Lata niewoli 

 
44 С. Беляев, ЗАГАДКА УКРАИНСКОЙ ДУШИ. Особенности менталитета украинцев, 
ЧАСТЬ 2., http://www.navigator.lg.ua/arts.php?mode=r&art=r0073 [dostęp: 1.04.2020]. 
45 Д. Чижевський, Нариси з історії..., s. 22. 
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wykształciły też archetyp ukraińskiego chłopa pańszczyźnianego: 

nieufnego, zamkniętego w sobie, przebiegłego, tchórzliwego, niechętnie 

biorącego udział w życiu społecznym. Zdaniem Bielajewa archetyp kozaka 

wchodził w konflikt z archetypem chłopa pańszczyźnianego. Ich wzajemne 

tarcie przejawiało się zarówno na płaszczyźnie makrokulturowej, jak 

i indywidualnej, jeśli dana osoba przejmowała jednocześnie oba schematy 

zachowań. 

Wpływ ukraińskiego indywidualizmu na życie polityczne przejawiał się 

w tendencjach ukraińskiego społeczeństwa do bardziej demokratycznych 

form ustrojowych46. Pod tym względem ten wschodniosłowiański naród 

różnił się od bliskiego mu narodu rosyjskiego, który od zawsze był bardziej 

kolektywistyczny i skłaniał się ku ustrojom autorytarnym, rządzonym 

twardą ręką. Jednakże negatywne cechy ukraińskiego indywidualizmu, 

a więc skłonności do egoizmu oraz izolacji, stały na przeszkodzie 

w budowie sprawnego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. 

Nieumiejętność współpracy, niechęć poświęcania osobistych interesów 

w imię dobra wspólnego, prowadziło do niekończących się wzajemnych 

konfliktów, waśni. w rezultacie tak słabo zgrane społeczeństwo nie potrafiło 

stawić czoła dobrze zorganizowanym, kolektywistycznym sąsiadom. Miłość 

do ziemi ojczystej nie szła u Ukraińca w parze z szacunkiem wobec 

ukraińskiego aparatu państwowego, wobec którego pozostawał 

podejrzliwy. 

Strażny doszedł do wniosku, iż ukraińska mentalność ma formę mozaiki. 

Składają się na nią takie cechy, jak: osiadłość, gospodarność, konserwatyzm, 

pokojowość, uniwersalizm, odwaga, umiłowanie wolności, preferowanie 

demokracji, religijność, tendencja do mistycyzmu, serdeczność, barokowa 

percepcja świata, intelektualna otwartość, serdeczność, błyskotliwość, 

poczucie humoru, optymizm, szacunek wobec wartości rodzinnych, 

umiejętność cieszenia się życiem. Ukraińska mozaika zawiera też cechy 

ujemne, takie jak: prowincjonalność, niska samoocena, skłonność do 

 
46 С. Беляев, ЗАГАДКА УКРАИНСКОЙ ДУШИ..., op. cit. 
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samowoli, naiwność, infantylizm, tendencja do izolowania się, skąpstwo, 

zachłanność, brak szacunku wobec siebie i swojego otoczenia, 

anarchiczność, brak konsekwencji w działaniu, nieodpowiedzialność47. Do 

listy pozytywnych cech można by dopisać kreatywność, upór, brak zgody na 

niesprawiedliwość, umiejętność znajdowania niestandardowego wyjścia 

z trudnej sytuacji. Do negatywnych lenistwo, skłonność do pijaństwa, niski 

stopień poszanowania norm prawnych, fatalistyczny pesymizm. 

Przytoczone wyżej charakterystyki pokazują także inny problem 

ukraińskiej mentalności. Poszczególne cechy mogą powodować 

wewnętrzne napięcie, przeradzające się czasem w konflikt. Bielajew 

zwracał uwagę na antagonizm pomiędzy archetypem kozaka a archetypem 

pańszczyźnianego chłopa. Współwystępowanie pozytywnych i neutralnych 

cech, z cechami negatywnymi (zasygnalizowanymi w analizie Strażnego) 

prowadzi w zasadzie do nieuchronnego wewnętrznego rozdarcia. To 

rozdarcie mogło być jedną z przyczyn wewnętrznego niepokoju 

ukraińskiego ducha, na jaki zwracał uwagę Czyżewski. Jak już wcześniej 

było zaznaczone, konsekwencje takiej dysharmonii mogą się przejawiać na 

różnych poziomach, a więc w sferze makrospołecznej (jako tarcie pomiędzy 

poszczególnymi grupami społecznymi), intrapersonalnym (konflikty 

w grupie koleżeńskiej, rodzinie, spory między sąsiadami), czy psychicznej 

(konflikty wewnętrzne o charakterze neurotycznym, rozdarcie pomiędzy 

niezgodnymi wartościami aksjologicznymi). 

W analizie Strażnego sporą uwagę poświęca się wpływowi ukraińskiej 

mentalności na system gospodarczy. Pod tym względem ukraiński charakter 

narodowy jest nierówny. z jednej strony ma on w sobie duży potencjał, 

posiada wszystkie niezbędne cechy, które są pomocne przy budowaniu 

stabilnego, silnego ekonomicznie systemu. z drugiej strony szereg 

negatywnych cech narodowych skutecznie hamuje gospodarczy postęp. 

Przedsiębiorczość, umiejętność gospodarowania, chęć porządkowania 

środowiska bliższego otoczenia, dbanie o własny dom czyni z Ukraińca 

 
47 О. Шклярская, Чем украинцы отличаются от россиян..., op. cit. 
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materiał na dobrego obywatela oraz biznesmena. Jednakże roztaczając 

opiekę nad swoim najbliższym otoczeniem Ukrainiec mało interesuje się 

tym, co dzieje się za przysłowiowym płotem. Biznesowa inicjatywa bywa 

tłumiona przez niechęć do inwestowania, nadmierną ostrożność, wielką 

niechęć do ryzyka (które niestety wpisane jest w prowadzenie działalności 

gospodarczej). w ukraińskiej umysłowości upór i pracowitość 

współwystępują z lenistwem, niedbalstwem, pasywnością. Wśród 

pracowników oraz personelu kierującego spotyka się problem powolnego 

tempa pracy. Równie istotnym czynnikiem hamującym rodzimą gospodarkę 

stanowi nieefektywna organizacja pracy48. Na drodze szybszego postępu 

ekonomicznego stoi wrodzony konserwatyzm. Zdaniem Strażnego nie lubi 

zmian. Bardziej będzie skłonny do zachowania zastanego stanu 

rzeczywistości. z tego powodu rzadko idzie za duchem czasu. 

U podstaw problemów politycznych oraz gospodarczych Ukraina leży 

niska motywacja mieszkańców do przestrzegania prawa (wypływająca 

najprawdopodobniej z umiłowania wolności, archetypu kozackiej swobody, 

czy skłonności do anarchii i indywidualistycznego egoizmu). Jeśli stanie 

w sytuacji, w której bez większych konsekwencji będzie mógł naruszyć 

jakieś przepisy, to na pewno to zrobi. Nie lubi też podporządkowywać się 

władzy i autorytetom, popada z nimi w konflikty. Na płaszczyźnie życia 

codziennego legislacyjne niedbalstwo przejawia się w powszechnej 

skłonności do jeżdżenia bez ważnego biletu środkami transportu 

publicznego, czy naruszaniu zasad ruchu drogowego. Na poziomie 

państwowości korupcją urzędników wszystkich szczebli, kradzieże, 

przywłaszczanie środków publicznych, „pranie brudnych pieniędzy” i inne 

poważne przestępstwa. Zarówno dla szeregowego obywatela, jak i dla 

państwowego przywódcy interes własny (lub interes osób z najbliższego 

otoczenia) pozostaje znacznie ważniejszy od interesu własnego kraju. 

Ukraiński patriota deklaruje zwykle gotowość do poświęcania się na rzecz 

dobra wspólnego. Jednak w praktyce jego działalność może znacząco się 

różnic od postawionych. Strażny podkreśla, iż Ukrainiec często myśli jedno, 
 

48 Ibidem. 
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mówi drugie, a robi coś zupełnie innego49. Taka osobliwość może wynikać 

nie tylko ze świadomego wyboru, podszytego chęcią oszukania kogoś. 

Chaos, brak konsekwencji pomiędzy myślą i czynem może wynikać 

z opisanych wcześniej antynomii, występujących w ukraińskiej mentalności 

oraz psychice. 

Strażny sceptycznie podchodził do teorii o istnieniu mentalności 

radzieckiej. Związek Radziecki i jego kultura istniała zaledwie 70 lat. Jego 

zdaniem to za krótko, by wytworzyć mentalność narodową. Taka wytwarza 

się w przeciągu wielu stuleci. Psycholog zaznacza jednak, iż w spadku od 

socjalistycznej ukraiński duch przejął skłonność do chałtury i braku 

staranności w wykonywaniu obowiązków50. 

Przeciwwagę do tych negatywnych cech Strażny widzi w szerokości 

horyzontów myślowych, która cechuje wielu Ukraińców. Ta szerokość 

wyraża się między innymi w interdyscyplinarności, umiejętności 

opanowania kilku profesji naraz. Tą cechę badacz łączy ze specyficznym 

stylem myślenia, który określa mianem barokowego postrzegania świata. 

Ten typ percepcji wyróżnia obrazowość, estetyzm, optymizm oraz swoista 

zawiłość. Barokowa percepcja była charakterystyczna dla ukraińskich 

poetów, pisarzy, architektów, działaczy społecznych, a także szeregowych 

obywateli51. w tego typu percepcji swój początek bierze umiejętność do 

znajdowania niestandardowych rozwiązań trudnych sytuacji. Barokowa 

świadomość była, zdaniem Strażnego, jedną z podstaw sukcesów kozackich 

wojsk na polu walki. Przeciwnik miał bowiem problemy z przewidzeniem 

ich kolejnego ruchu. Badacz uważa iż pod tym względem ukraińska 

mentalność ma pewną przewagę nad umysłem człowieka Zachodu, dla 

która charakterystyczna jest tendencja do wąskiej specjalizacji oraz 

działania według sztywnych instrukcji. 

W tym momencie można przejść do odpowiedzi na pytanie postawione 

w tytule artykułu. Jak ukraińska mentalność zachowa się w obliczu 
 

49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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rozrastającego się kryzysu epidemiologicznego? Jakie zmiany mogą w niej 

zajść? 

Niestety jednoznaczna odpowiedź na postawione pytanie jest 

niemożliwa. Na obecnym etapie nie można przewidzieć wszystkich skutków 

pandemii. Hipotetycznie możliwe są trzy scenariusze rozwoju wydarzeń. 

Pierwszy, można powiedzieć, najbardziej optymistyczny. w najbliższym 

czasie naukowcy odkryją skuteczny lek na koronawirusa i epidemia 

zostanie opanowana. Sytuacja polityczna oraz gospodarcza szybko wróci do 

normy. Wówczas kryzysowa sytuacja, do jakiej doszło w marcu bieżącego 

roku nie zostawi trwałych śladów w kulturze oraz mentalności 

mieszkańców Europy, w tym Ukrainy. Drugi scenariusz będzie częściowo 

optymistyczny. Naukowcy nie odkryją w najbliższym czasie skutecznego 

leku przeciwko koronawirusowi. Recesja gospodarcza się pogłębi, wzrośnie 

ilość zakażeń i zgonów. Jednakże w obliczu wspólnego wroga 

społeczeństwo ukraińskie zacznie się konsolidować i przezwyciężać 

negatywne cechy narodowe, takie jak egoizm, zachłanność, skąpstwo. 

Ludzie zaczną porzucać materializm i bezmyślny konsumpcjonizm na rzecz 

tradycyjnych wartości religijno-społecznych. Trzeci scenariusz określić 

można jako najbardziej pesymistyczny. Postępujący kryzys doprowadzi do 

wieloaspektowej katastrofy ekonomicznej, społecznej i kulturowej, która 

będzie traumą dla ukraińskiej mentalności. Spowoduje pogłębienie się 

kulturowych problemów, cofając ten naród w rozwoju, lub doprowadzając 

do jego całkowitego zniszczenia. Pomiędzy poszczególnymi scenariuszami 

mogą występować liczne stany pośrednie, stąd nie sposób oszacować liczby 

przypuszczalnych linii wydarzeń. 

Interesującą kwestią wydaje się szczegółowa analiza konfrontacji 

mozaiki ukraińskiej mentalności z epidemiologicznym kryzysem. Jak 

poszczególne aspekty ukraińskiej duszy zareagują na zaistniały globalny 

problem. Przegląd przytoczonych deskrypcji ukraińskiej mentalności 

pozwala wyjawić takie cechy charakterologiczne, które mogą się przydać 

w obliczu światowego impasu gospodarczego. Przytoczeni badacze 

wskazali także cechy, które mogą sprawiać problemy w oswojeniu się 
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w niełatwych, kryzysowych warunkach. 

Bez wątpienia przydatną cechą okaże się dla Ukraińców wrodzony 

introwertyzm. Konieczność pozostania w domu, społeczna deprywacja, 

ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym może stanowić problem 

dla aktywnej, ekstrawertywnej osobowości. Tymczasem bardziej pasywna, 

introwertyczna osobowość Ukraińca, mająca tendencję do samotniczego 

stylu życia i zatapiania się we własnym świecie barwnych emocjonalnych 

przeżyć wydaje się być nieźle przygotowana do kwarantanny i konieczności 

spędzania długich godzin w obrębie własnych czterech ścian. Niestety 

zaistniała sytuacja na pewno będzie stymulować również negatywne cechy 

narodowe, takie jak tendencja do izolacji, egoizm czy skąpstwo, tłumiąc 

oddolne inicjatywy wzajemnej współpracy. Stąd tez niezbędne będzie 

wsparcie edukacyjne ze strony państwa, propagujące ideę sąsiedzkie 

współpracy oraz wolontariat. 

Duże szanse na pozytywny rozwój wydarzeń daje ukraińska 

kreatywność oraz umiejętność nieszablonowego myślenia. Nowa sytuacja 

wymaga nowych rozwiązań, a ich poszukiwanie wymaga, aby wyjść, 

przynajmniej tymczasowo, poza dotychczasowe schematy, jakimi 

posługiwał się rozum. Pojawia się jedynie pytanie, czy ukraińska 

kreatywność oraz niestandardowy typ myślenia będzie wystarczająco silny, 

aby przezwyciężyć własne stereotypy narodowe oraz bariery 

mentalnościowe? 

Spośród negatywnych cech charakterologicznych, szczególnie 

niebezpiecznymi w zaistniałej sytuacji wydaje się być narodowa swawola, 

skłonność do anarchizmu, tendencja do naruszania przepisów, niechęć do 

podporządkowania się. Licznych przykładów negatywnych konsekwencji 

braku dyscypliny w obliczu koronawirusa dostarczyły wydarzenia we 

Włoszech. Dotychczas zmarło tam kilka tysięcy osób, a dziesięć razy tyle 

zostało zakażonych. 

Stres związany z epidemiologicznym zagrożeniem może z kolei stać się 

dla Ukrainy impulsem, aby przezwyciężyć takie ujemne cechy, jak lenistwo, 
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pasywność, brak konsekwencji, nieefektywność, brak staranności przy 

wykonywaniu zawodowych obowiązków, czy niskie tempo pracy. 

Zrozumienie, że to, co dzieje się za ścianą mojego domu ma bezpośredni 

wpływ na moje interesy, może zapoczątkować stopniowe przejście masowej 

świadomości na model bardziej aktywny i wspólnotowy. Jednakże chęć do 

społecznej aktywności będzie hamowana przez rozczarowanie związane 

z klęską pomarańczowej rewolucji oraz wielomiesięcznych protestów na 

Majdanie. Pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo silna we współczesnej 

ukraińskiej świadomości.   

 

Abstract 

Ukrainian mentality during the coronavirus pandemic. Prospects for 

change  

Stress related to the epidemiological threat may in turn become an impulse 

for Ukraine to overcome such negative features as laziness, passivity, 

inconsistency, inefficiency, lack of care in performing professional duties, or 

low work tempo. The understanding that what is happening behind the wall 

of my house has a direct impact on my interests may initiate a gradual 

transition of mass consciousness to a more active and community model. 

However, the willingness to be active in society will be hampered by the 

disappointment connected with the failure of the Orange Revolution and 

many months of protests in Majdan. The memory of these events is very 

strong in contemporary Ukrainian consciousness. 

 
Key words: COVID-19, pandemic, Ukraine, society. 
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„Nowa Geopolityka”  nr 2: 2020 

 

Ronald Lasecki 
 
 

GEOPOLITYKA I GEOSTRATEGIA IRANU 
 
 

Abstrakt 

Iran jest mocarstwem postmodernistycznym, zaszczepiającym w różnych 

punktach otaczającej go przestrzeni autonomiczne, często samorodne, 

samopowielające się polityczne replikatory, adaptujące jego własne idee 

Rewolucji Islamskiej i Osi Oporu do zastanych warunków lokalnych. Irańska 

sieć mocarstwowa jest strukturą asymetryczną, niejednorodną, dynamiczną, 

elastyczną, polimorficzną i policentryczną. Teheran umiejętnie rozgrywa na 

swoją korzyść niedookreśloność, względność i mgławicowość rzeczywistości 

ponowoczesnej i „stających się” w niej podmiotów-przedmiotów (granica 

pomiędzy politycznym podmiotem a przedmiotem ulega w ponowoczesności 

zatarciu). Zrozumienie fenomenu sukcesów obecnej polityki irańskiej możliwe 

jest przy zrozumieniu zarówno prawideł geopolityki, jak i przede wszystkim 

struktury i charakteru rzeczywistości ponowoczesnej (ontologii 

ponowoczesności). 
 
Słowa kluczowe: Iran, geopolityka, geostrategia, ponowoczesność. 

 
Iran jest największym i najludniejszym państwem regionu; liczy sobie 1 

648 tys. km² powierzchni co daje mu 19. pod tym względem miejsce na 

świecie, oraz 83 mln. mieszkańców co daje z kolei 17. pozycję na świecie.

Dla porównania: sąsiedni Irak liczy sobie zaledwie 438 tys. km² 

powierzchni i 40 mln. mieszkańców1, natomiast położony na północny 

 
1https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html 

(10.01.2020). 
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wschód Afganistan – 652 tys. km ² i 34 mln. mieszkańców. Powierzchnia 

Iranu stanowi zatem półtorakrotność połączonych powierzchni Iraku 

i Afganistanu, a jego populacja jest liczniejsza niż zsumowane populacje 

obydwu jego mniejszych sąsiadów. Gdyby mapę Iranu nałożyć na mapę 

Europy, byłby on większy niż cała Europa Zachodnia: Półwysep Iberyjski, 

Francja, Beneluks i Niemcy2. 

Drugą cechą charakterystyczną tego państwa są naturalne granice 

geopolityczne: od zachodu jest to pasmo gór Zagros – złożone z wielu 

równoległych pasm, rozciągające się na długości 1600 km. i łączące się na 

północy z Górami Kurdyjskimi i Taurusem Armeńskim; na północy to 

pasmo Elbursu; na granicy z Niziną Turańską, na północnym wschodzie to 

stanowiący część Gór Turkmeńsko-Chorosańskich łańcuch Kopet-Dag; przy 

granicy z Afganistanem liczne pasma Gór Środkowoafgańskich zbiegających 

się na wschód ku Hindukuszowi; na południu biegnące niemal południkowo 

Góry Sulejmańskie; nad wybrzeżem Zatoki Omańskiej niezbyt wysokie (do 

2500 m.) Góry Mekran3. Wszystkie te pasma tworzą naturalną skalną 

twierdzę, niezwykle trudną do podbicia z zewnątrz. 

Całkowita długość granic Iranu wynosi 8640 km, przy czym 566 km. 

przypada na naturalnie ufortyfikowaną przez góry granicę z Turcją, 756 km. 

na podobnie zabezpieczoną granicę z Azerbejdżanem, 45 km. zaś na granicę 

z Armenią4. Ekspansja Iranu ku północnemu zachodowi napotyka zatem nie 

tylko względne przeszkody polityczne w postaci ośrodków siły tureckiego 

i rosyjskiego, lecz także obiektywne przeszkody geograficzne i klimatyczne 

w postaci trudnych do sforsowania pasm górskich. Licząca sobie 1190 km. 

długości granica z Turkmenistanem kryje po drugiej stronie jałową 

piaszczystą Pustynię Kara-kum. Na długości w sumie 1843, 9 km. 

 
2The Geopolitics of Iran: Holding the Center of a Mountain Fortress, 

https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-iran-holding-center-mountain-
fortress (10.02.2020). 

3 J. Makowski, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 
138. 

4Wszystkie dane na temat długości granic Iranu za: Iran Statistical Yearbook 2016-2017 
(1395), s. 55. 
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rozpościerają się granice Iranu z Afganistanem i Pakistanem; w tym 

przypadku do ekspansji z którejkolwiek strony zniechęca zarówno rzeźba 

terenu, jak i jałowość ziem po obydwu stronach granicy. 

Północna granica morska Iranu wynosi 843 km długości i obejmuje 

wybrzeże Morza Kaspijskiego, od którego Góry Elburs oddziela wąska 

Nizina Nadkaspijska (to ukształtowanie powierzchni wykorzystała w XVIII 

w. Rosja, na lata 1723-1732 przejściowo opanowując perskie prowincje 

Mazanderan i Astrabad5). Południowa linia wybrzeża wynosi 2106 km. 

długości i rozciąga się nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską oraz Cieśniną 

Ormuz. w przewężeniu tej ostatniej znajduje się najważniejszy port Iranu 

w mieście Bandar Abbas. Jest to punkt wrażliwy strategicznie, nie mając zaś 

innych znaczących portów, Iran nie może aspirować do roli mocarstwa 

morskiego, pozostając przede wszystkim potęgą lądową. 

 

Granica iracko-irańska 

Najkorzystniejsze warunki geopolityczne dla ekspansji Iranu stwarza 

licząca sobie 1608 km. długości granica tego państwa z Irakiem. 

Wspomniane wyżej Góry Kurdyjskie zanikają po irackiej stronie granicy na 

południe od irackiego Kurdystanu. Po stronie irańskiej wznosi się 

spełniające rolę muru obronnego pasmo Zagros (ponad 4000 m. n.p.m.), 

natomiast po stronie irackiej rozpościera się płaska i żyzna Nizina 

Mezopotamska. Łącząc własny potencjał ludnościowy z potencjałem 

gospodarczym Niziny Mezopotamskiej, w warunkach znacznej przewagi 

terytorialnej i ludnościowej własnego kraju nad Irakiem, Iran jest w stanie 

osiągnąć pozycję mocarstwa. Przebieg wojny iracko-irańskiej z lat 1980-

1988 wskazuje, że nawet przy przewadze technicznej i lepszym 

zorganizowaniu mieszkańców nizin, próby atakowania okolonej pasmami 

górskimi naturalnej irańskiej twierdzy okazują się dla nich zbyt trudne. 

Korzenie konfliktu iracko-irańskiego sięgają odległej przeszłości, gdy 
 

5L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 
Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, s. 143, 157. 
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w 1847 r. w sposób dość niedokładny wytyczona została lądowa granica 

oddzielająca później obydwa państwa. w latach '50 i '60 XX wieku 

przedmiotem sporu było kotwicowisko Choramszahr i wyspa Abadan, do 

których pretensje zgłaszała strona iracka, żądając by statki irańskie były 

wyprowadzane przez irackich pilotów. w kwietniu 1969 r. Bagdad ogłosił 

się właścicielem rzeki Szatt al-Arab i zabronił wpływania tam obcym 

statkom. Deklaracji tej nie przyjął Iran, który dla osłony własnych statków 

wysyłał okręty wojenne. Spór czasowo załagodziło kompromisowe 

porozumienie w Algierze w 1975 r., powrócił jednak w lipcu 1980 r., gdy 

Bagdad zażądał od strony irańskiej przekazania mu spornych terytoriów, 

w szczególności zaś roponośnych terenów przyznanych w Algierze Irakowi, 

wciąż jednak administrowanych przez Iran. 

Plany operacyjne armii irackiej w rozpoczętej 22. września 1980 r. 

atakiem lotniczym Iraku na pozycje irańskie wojnie z tym państwem 

zakładały zniszczenie przez Irak w ciągu 10-14 dni armii irańskiej oraz 

opanowanie spornych terenów w Chuzestanie i części prowincji Ilam, po 

czym Teheranowi planowano zaoferować rozmowy pokojowe w toku 

których miano wynegocjować korzystny dla Iraku traktat pokojowy. Celem 

lotnictwa irackiego w pierwszych tygodniach wojny było zdobycie 

panowania w powietrzu, zniszczenie irańskich baz lotniczych, 

zbombardowanie rejonów dyslokacji irańskich wojsk lądowych, a także 

zakładów przemysłowych w Teheranie, Abadanie, Kermanszah i Isfahanie 

oraz urządzeń wydobywczych i przepompowni na wyspie Chark. Pomimo 

wykonywania dziennie do końca września po 100-150 lotów bojowych na 

dobę, Irakijczykom nie udało się osiągnąć tych celów m.in. z powodu 

słabego rozpoznania lokalizacji obiektów i ich obrony oraz braku 

doświadczenia pilotów w niszczeniu stosunkowo niewielkich, często 

ukrytych w terenie obiektów naziemnych. Do końca grudnia 1980 r. 

załamała się również iracka ofensywa lądowa, napotykając początkowo 

stosunkowo słaby opór ochotników, policji, jednostek żandarmerii 

i nielicznych jednostek artylerii, broniących węzłów komunikacyjnych 

i poszczególnych miejscowości, utrudniana jednak przez warunki naturalne 
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w postaci górskiej rzeźby terenu i surowego klimatu6.  

Swoisty wyjątek od opisanego wyżej typu granicy iracko-irańskiej 

stanowi irańska prowincja Chuzestan, rozciągająca się wzdłuż długiej na 

200 km. rzeki Szatt el-Arab, stanowiącą wspólne dla Eufratu i Tygrysu ujście 

do Zatoki Perskiej. Chuzestan jest regionem nizinnym i bagnistym, choć 

zatem znajduje się po zachodniej stronie gór Zagros, doskonale nadaje się 

do obrony przez ewentualnym agresorem z zachodu i taką też rolę odegrał 

podczas zmagań z agresją iracką w latach '80. Prowincję zamieszkują 

jednak etniczni Arabowie zorganizowani wedle linii lojalności przede 

wszystkim klanowych, nie zaś Persowie, co w przeszłości było już 

czynnikiem destabilizującym tam władzę Iranu. 

U schyłku XIX w. Chuzestan znany był głównie z rozbójnictwa. Urzędnicy 

z cesarskiego dworu Kadżarów na jego dzikie stepy przybywali jedynie 

z rzadka i to zawsze pod eskortą wojskową. Rządził Chuzestanem szejk 

Khazal z Muhamrahu, czerpiący dochody ze ściągania haraczy z karawan 

handlowych. Persja powierzyła jednak wówczas zarząd cłami Belgom, co 

skłoniło szejka do zwrócenia się w 1898 r. o protektorat do Londynu. 

Ówczesny ambasador brytyjski w Teheranie, sir Mortimer Durand dał 

odpowiedź wymijającą, nie chcąc rozgniewać szacha. w tym samym jednak 

czasie, australijski podróżnik William Knox D'Arcy odkrył w Chuzestanie 

złoża ropy naftowej, a następnie uzyskał od szacha koncesję na ich 

wyłączną eksploatację. w tej sytuacji, kolejny ambasador brytyjski sir 

Arthur Hardinge doprowadził do objęcia w 1909 r. Chuzestanu 

protektoratem brytyjskim, w zamian za co podległe szejkowi Khazalowi 

plemiona obiecały nie atakować instalacji Anglo-Persian Oil Company i nie 

porywać wiertaczy.   

Sytuacja odwróciła się dopiero po nacjonalistycznej rewolucji 1921 roku, 

za sprawą późniejszego szacha Rezy, gdy w 1924 r. Chuzestan obsadzony 

 
6J. Modrzejewska-Leśniewska, Walka o hegemonię w rejonie Zatoki Perskiej. Wojna iracko-

irańska (1980-1988), [w:] A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. 
Historia konfliktów, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1996, s. 438-440, 443-
445.   



 

56 
 

został przez irańskie wojsko a szejk Khazal odwieziony pod strażą do 

Teheranu. Nie uszczupliło to jednak wpływów Anglo-Persian Oil Company 

(w 1933 r. przemianowanej na Anglo-Iranian Oil Company), która 

w Abadanie utrzymywała nawet własną policję. Stan taki trwał do 

znacjonalizowania w 1951 r. irańskiej ropy za sprawą premiera 

Mohammada Mosadeka, który jednak już dwa lata później obalony został 

w zamachu stanu zorganizowanym przez Amerykanów. Ostateczne 

odzyskanie Chuzestanu przez Irańczyków nastąpić mogło dopiero po 

rewolucji 1979 r. Fakt ten ma dla Iranu o tyle duże znaczenie, że z regionu 

tego pochodzi 85% wydobywanej przez to państwo ropy naftowej i gazu7 

 

Mezopotamski klucz do potęgi Iranu 

Do czasu rozwoju żeglugi oceanicznej, przez Iran wiodły najważniejsze 

szlaki łączące Indie i region śródziemnomorski. Zamieszkane przez Persów 

Góry Zagros są w istocie pomostem lądowym pomiędzy Azją Zachodnią 

a Półwyspem Indyjskim. Jest to jednak droga uciążliwa, z powodu 

niesprzyjającego, górskiego ukształtowania terenu. Rozbudowa 

infrastruktury i przemysłu na stokach górskich jest niezwykle kosztowna. 

Transport wyposażenia i oddziałów wojskowych na większą skalę jest 

niemożliwy. To przyczyny dla których kolejne próby zajęcia Iranu przez 

zewnętrzne ośrodki siły kończyły się niepowodzeniem. Ale to również 

czynnik decydujący o relatywnie niewielkiej efektywności irańskiej 

gospodarki i relatywnym ubóstwie mieszkańców tego kraju: PKB/os. 

mierzony według siły nabywczej wyniósł w 2019 r. 17 600 dolarów, co 

stawiało Iran na 95. miejscu na świecie8. Rynek ropy i gazu chroni Iran 

przed zupełną degradacją ekonomiczną, nie jest jednak źródłem zasobów 

dostatecznych, by wydźwignąć to państwo z ubóstwa. Sytuację pogarszają 

zaś dodatkowo sankcje nałożone przez USA jesienią 2018 r. i bezwzględne 

 
7Por. W. Giełżyński, Byłem gościem Chomeiniego, Książka i Wiedza 1981, s. 175-182. 
8https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=43&

pr.y=15&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=429&s=NG
DPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= (18.01.2020). 
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embargo nałożone przez Waszyngton na import irańskiej ropy w maju 2019 

r. 

Ostatnią wreszcie konsekwencją ukształtowania przestrzeni irańskiej 

jest strategiczna trudność wyprowadzania z niej ataków ku położonym na 

zachodzie nizinom; utrudnienia transportowe w pasmach Zagros 

ograniczają możliwości nie tylko potencjalnych zewnętrznych sił 

inwazyjnych, ale też samych Irańczyków. By rozbudowywać swoje wpływy 

w Iraku, Teheran musi odwołać się do zorientowanych na niego aktorów 

wewnętrznych w tym kraju. Gdy Iran walczył ze zintegrowanym politycznie 

rządem irackim w latach '80, pomimo dużych strat własnych nie osiągnął 

żadnych korzyści. Postawiony wobec postsaddamowskiego Iraku po 2003 r., 

z orientującą się na Teheran większością szyicką, szybko stał się głównym 

rozgrywającym i zyskał dostęp do zasobów pozwalających mu dokonywać 

dalszej ekspansji w regionie. Kluczowym czynnikiem irańskiej geostrategii 

jest zatem pozyskanie sojuszników na żyznych nizinach Mezopotamii, co 

obecnie ułatwia wyznaniowa bliskość szyitów po obydwu stronach granicy 

irańsko-irackiej. 

Podczas wojny lat 1980-1988 strategia Iranu podyktowana była jego 

geopolityką - wojna miała z perspektywy irańskiej mieć charakter odporno-

zaczepny; ofensywę iracką zamierzano powstrzymać na mocno bronionych 

pozycjach w Górach Zagros, na przedpolach miast Abadan, Choramszahr, 

Alwaz, Dezful, Szusztar, Musian i Mehran, a następnie pokonać agresora 

w kontrofensywie i przenieść działania wojenne na terytorium Iraku. Po 

trzytygodniowej przerwie w działaniach wojennych, w styczniu 1981 r. Iran 

przeprowadził atak na pozycje irackie, odblokowując (kosztem dużych strat 

własnych) utracone jesienią połączenie z Abadanem. We wrześniu tego 

samego roku przeprowadzono ofensywę „Thamil ul Aimma”. 22. marca 

1982 r. Iran przeprowadził udaną operację „Fath”, w wyniku której spod 

okupacji irackiej wyzwolono ok. 2 000 km² terytorium irańskiego. Kolejna 

udana irańska ofensywa „Quds” rozpoczęła się 30. kwietnia 1982 r. 

i doprowadziła do odzyskania Choramszahr, wyzwolenia spod okupacji 

Iraku dalszych 5 000 km² terytorium irańskiego w Chuzestanie, oraz 
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ostatecznego wyparcia agresora poza granice Iranu. 

Mniej powodzenia strona irańska zanotowała w próbach przeniesienia 

działań zbrojnych na terytorium Iraku: do 1988 r. Teheran przeprowadził 

23 operacje zaczepne, w toku których Irańczykom nie udało się jednak 

przełamać bardzo sprawnej obrony dobrze wyposażonych wojsk irackich 

na stworzonej przez Irak, ufortyfikowanej linii defensywnej. Najszerzej 

zakrojone spośród tych ofensyw to: mająca na celu zajęcie Basry i odcięcie 

Iraku od Zatoki Perskiej operacja „Błogosławiony Ramadan” (13. lipca – 5. 

sierpnia 1982) gdy strona irańska straciła 18 tys. żołnierzy, 220 czołgów 

i 133 transportery osiągając przesunięcie linii frontu zaledwie o 7 km. na 

zachód;  mająca na celu odcięcie Basry od reszty Iraku ofensywa „Badr” 

(marzec 1985) w której Iran stracił 15-30 tys. zabitych i rannych; mająca na 

celu zajęcie portu Al-Faw i bazy morskiej Umm-Kasr ofensywa „Wal-Fajr 8” 

(luty-marzec 1986) która zakończyła się połowicznym sukcesem w postaci 

zajęcia portu Al-Faw i części półwyspu o tej samej nazwie. Pomimo 

zaangażowania przez Iran dużych sił w ludziach i sprzęcie, nie udało mu się 

jednak doprowadzić w dwóch kolejnych ofensywach „Karbala” i „Fath” (maj 

1986-grudzień 1987) do załamania militarnego Iraku, ten zaś we własnej 

ofensywie z kwietnia-czerwca 1988 r. odbił z rąk Irańczyków półwysep Al-

Faw oraz wyparł ich wojska z rejonu Basry, Madżnunu, Zubaidatu 

i Mehranu9. 20. sierpnia 1988 r. podpisano rozejm, zaś 10. lutego 1991 r., po 

ustępstwach Iraku poczynionych pod presją reakcji ONZ na iracki atak na 

Kuwejt 2. sierpnia 1990 r., podpisano układ pokojowy przywracający status 

quo ante bellum10. 

Wojna iracko-irańska to zatem rzadki przykład konfliktu zakończonego 

względną porażką obydwu stron: Irak odniósł w niej porażkę strategiczną, 

Iran natomiast – taktyczną. Bilans konfliktu dla Iranu objął milion ofiar 

w ludziach (w tym 300 tys. ofiar śmiertelnych), koszt 645 mld. USD oraz 

 
9J. Modrzejewska-Leśniewska, dz. cyt., s. 441, 445-447. 
10J. Kukułka, Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 412. 
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zrujnowaną infrastrukturę i gospodarkę11. Konflikt unaocznił znaczenie 

pasma górskiego Zagros: z jednej strony uniemożliwiającego 

mezopotamskiemu ośrodkowi siły pokonanie perskiego ośrodka siły, 

z drugiej zaś – niedostateczność potencjału perskiego ośrodka siły z pasa 

osadniczego Zagros-Elburs do samodzielnego opanowania Międzyrzecza 

przy niedostatecznemu wsparciu sił miejscowych.        

 

Kierunek wschodni 

Rozpatrując geografię Iranu, na koniec trzeba krótko wspomnieć 

o terenach na wschód od głównego pasa osadniczego Zagros-Elburs: są to 

obszary niegościnne i należące do najmniej przyjaznych człowiekowi. 

Tereny nizinne to przede wszystkim Wielka Pustynia Słona na wschód od 

Teheranu i Kum, oraz rozciągająca się ku Beludżystanowi pustynia Daszt-e 

Lut. Powierzchnia tej pierwszej, stosownie do jej nazwy, to warstwa soli 

wymieszana z grubą warstwą pyłu (pustynia sołonczakowa). Ta druga to 

pustynia typu piaszczystego. Notowano na niej temperaturę 70°C i należy 

ona do najsuchszych i najgorętszych miejsc na świecie. Obydwie pustynie są 

niezamieszkałe i niezdatne do zamieszkania. Okoliczne jałowe pasma 

górskie pomiędzy miastami Jazd i Karman to regiony w które, po wiekach 

islamizacji Iranu, zepchnięto ostatecznie religijne relikty mazdaistyczne12.   

Pustynie Wyżyny Irańskiej są rozległymi równinami z odpornymi na 

rozmywanie i wietrzenie poziomymi warstwami osadowymi typu 

konglomeratów (zlepieńców). Okalające Wielką Pustynię Słoną pasma 

Elbursu, Kopet-Dag, Gór Środkowirańskich i Gór Tabaskich oraz okalające 

Daszt-e Lut pasma Kuh-e Behan (od południowego zachodu) i Gór 

Wschodnioirańskich (od północnego wschodu) hamują tam napływ 

wilgotnych mas powietrza, co decyduje o wyjątkowo ubogich opadach 

atmosferycznych (60-100 mm) i zarazem bardzo wysokich temperaturach 

 
11Iran's Networks of Influence in the Middle East – Chapter One: Tehran's Strategic Intent, 

https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-03-ch-1-
tehrans-strategic-intent (11.02.2020).   

12Por. T. Margul, Jak umierały religie. Szkice z tanatologii religii, Warszawa 1983, s. 249-250. 



 

60 
 

powietrza. Klimat obydwu pustyń jest typu subtropikalnego 

kontynentalnego. Niemal przez cały rok niebo jest tam bezchmurne, 

powietrze suche, latem panują duże upały, występują suche mgły i huragany 

pyłowe. w środkowej części obydwu pustyń występują pasma piasków 

barchanowych, które w przypadku Daszt-e Lut (gdzie ich zasięg jest 

większy) przemieszczają się tak szybko, że powoduje to zasypywanie osad: 

studni, urządzeń wodnych, ziem uprawnych i budowli. Roślinność naturalna 

jest bardzo uboga i ogranicza się do niewielkich krzaczków tamaryszka i 2-

3 gatunków słonorośli13. 

Nie dziwi w tym kontekście ograniczona aktywność Iranu na kierunku 

wschodnim i północno-wschodnim: najgłośniejszy jej epizod miał charakter 

reaktywny i ograniczył się do przejściowego wzrostu napięcia w stosunkach 

Teheranu z Kabulem – chodziło o reakcję Iranu na zamordowanie przez 

Talibów 10 dyplomatów irańskich i korespondenta agencji IRNA podczas 

szturmu na konsulat Iranu w Mazar-i-Szarif we wrześniu 1998 r. Iran 

zmobilizował wówczas na granicy z Afganistanem 70 tys. żołnierzy 

a powszechne oburzenie w Iranie sugerowało możliwość dalszej eskalacji 

napięcia14. Negocjacje nad uwolnieniem zakładników irańskich pilotowane 

były ze strony Teheranu gen. K. Sulejmaniego, który uczestniczył również 

w przygotowywaniu strategicznych planów ewentualnej wojny 

z Afganistanem. K. Sulejmani kierował też wówczas działaniami na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy państwa, którędy biegły 

szlaki przerzutu narkotyków z Afganistanu15. 

Najnowsza aktywność Teheranu na kierunkach afgańskim i pakistańskim 

ogranicza się do mobilizowania w tych krajach szyickich ochotników do 

walki w Syrii. w przypadku Afganistanu, nazywani są oni „Fatemjun” 

 
13M. P. Pietrow, Pustynie kuli ziemskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1976, s. 41-46. 
14Douglas Jehl, For Death of Its Diplomats Iran Vows Blood for Blood, 

https://www.nytimes.com/1998/09/12/world/for-death-of-its-diplomats-iran-vows-
blood-for-blood.html?pagewanted=all (11.02.2020). J. Kukułka pisze o 200 tys. 
zmobilizowanych. Zob. J. Kukułka, dz. cyt., s. 809-810. 

15Iran's Networks..., art. cyt. (11.02.2020). 
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i rekrutują się spośród wyznających szyicką wersję islamu Chazarów oraz 

afgańskich uchodźców w Iranie. Tradycja zaangażowania Fatemjun po 

stronie Teheranu sięga już lat wojny iracko-irańskiej. Znacznie mniej liczni 

są szyiccy ochotnicy z Pakistanu nazywani „Zajnabjum”. Obydwie te 

kategorie ochotników otrzymują jedynie podstawowe przeszkolenie 

wojskowe ze strony Iranu lub Hezbollahu trwające z reguły 20-45 dni16, 

a ich straty ludzkie w działaniach wojennych w Syrii są bardzo wysokie17.   

 

Zasady i instrumenty strategii Iranu 

Zdecydowanie szerszy zakres mają działania Iranu na kierunku 

zachodnim, na terenie Iraku. Przełomem była rozpoczęta 19. marca 2003 r. 

agresja USA na Irak, która po trzech tygodniach doprowadziła do upadku 

Saddama Husajna – celu, którego Iranowi nie udało się osiągnąć podczas 

ośmioletniej wojny z Irakiem w latach 1980-1988. w ciągu zaledwie kilku 

miesięcy Iran wdrożył strategię działań hybrydowych mających podnieść 

koszty amerykańskiej okupacji Iraku i formować jego scenę polityczną 

w kierunku jej komplementarności z interesami Teheranu. Strategia Iranu 

uwzględniała jego niewielką siłę militarną i niską skuteczność w warunkach 

konwencjonalnego konfliktu na dużą skalę, skupiając się na działaniach 

asymetrycznych i uniknięciu starcia z silniejszymi konkurentami. Strategia 

ta przyniosła Teheranowi bezprecedensowe sukcesy i do 2011 r., gdy 

oficjalnie zakończyła się okupacja Iraku przez USA, podniosła jego 

międzynarodowy status do uznanej przez społeczność międzynarodową 

rangi regionalnego mocarstwa. 

Doktrynalne podstawy dla irańskiego interwencjonizmu realizowanego 

w imię szyizmu, islamu jako takiego a także uznania „niepodległości, 

wolności, oraz rządów sprawiedliwości i prawdy” za prawo „wszystkich 

ludzi na świecie” i poparcia dla „walki bojowników o wolność przeciwko 

 
16Iran Military Power. Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance, Defence 

Inteligence Agency 2019, s. 61 – ramka Shia Foreign Fighters. 
17Ibid. (11.02.2020). 
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ciemiężcom w każdym zakątku globu”  zawarte są w Konstytucji Islamskiej 

Republiki Iranu z 3. grudnia 1979 r. (Preambuła, art. 3 (Cele Państwa), art. 

152. (Zasady Polityki Zagranicznej), art. 154. (Niepodległość, Poparcie dla 

Sprawiedliwej Walki) i art. 155. (Azyl)18. Kolejnym ich źródłem są 

„Całościowe Regulacje Sił Zbrojnych Iranu”z 1992 r. odwołujące się zarówno 

do czynnika geostrategicznego w postaci ukształtowania powierzchni Iranu, 

jak i do roli konwencjonalnych sił zbrojnych (w tym szczególnie sił 

rakietowych) i znaczenia morale w postaci rewolucyjnej energii islamskiej. 

Podstawą dla realizacji strategii zbrojnej Iranu mają być Armia Islamskiej 

Republiki Iranu (Artesz-e Dżomuri-je Islami-je Iran, w skrócie Artesz) oraz 

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e 

Islami, znany pod angielskim akronimem IRGC)19.   

Szczególną rolę w realizacji strategii militarnej Iranu odgrywa IRGC 

założony 22. kwietnia 1979 r. z polecenia ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego 

(1902-1989). Art. 150 Konstytucji Iranu nakłada na niego zadanie „stania 

na straży Rewolucji i jej osiągnięć”20.Liczy on sobie 190 tys. żołnierzy (w 

tym: siły lądowe – 150 tys., marynarka – 20 tys., siły powietrzne – 15 tys., 

Siły Kuds – 5 tys.) oraz 450 tys. rezerw w postaci milicji Basidżi21. Jednostką 

specjalnego przeznaczenia w ramach IRGC są Siły Kuds (Sił Jerozolimy), 

których zadanie ajatollah Ali Chamenei określił w 1990 r. jako 

„ustanowienie komórek ludowego Hezbollahu na całym świecie”, zaś 

dowódca IRGC gen. Mohammad Ali Dżafari w 2016 r. powiedział, że „misją 

Sił Kuds jest misja eksterytorialna, polegająca na niesieniu pomocy ruchom 

islamskim, rozszerzaniu Rewolucji Islamskiej oraz wzmocnieniu ruchu 

oporu i wytrzymałości cierpiących ludów świata oraz ludzi potrzebujących 

 
18Cytaty z Konstytucji Islamskiej Republiki Iranu za:  
http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (11.02.2020). 
19Por. S. R. Ward, The Continuing Evolution of Iran's Military Doctrine, „Middle East Journal” 

t. 59 nr 4 (jesień 2005), s. 559-576, por. także P. Bracken, Pożar na Wschodzie. Narodziny 
azjatyckiej potęgi militarnej i drugi wiek nuklearny, Bertelsmann Media Sp. z o.o., 
Warszawa 2000. 

20http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (11.02.2020). 
21Iran Military Power... s. 11. 
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pomocy w krajach takich jak Liban, Syria i Irak”22. Pierwszym dowódcą Sił 

Kuds był gen. bryg. Ahmad Vahidi, około 1998 r. zastąpiony przez gen. K. 

Sulejmaniego23. w okresie gdy dowodził Kuds, formacja ta utworzyła około 

20 obozów szkoleniowych w samym Iranie, a także podobne ośrodki 

w Libanie i prawdopodobnie w Sudanie24. 

Punktem odniesienia dla Sił Kuds jest tzw. „Oś Oporu”, tworzona przez 

wspieranych przez Iran państwowych i niepaństwowych aktorów 

w regionie Bliskiego Wschodu: Syrię pod rządami Baszara al-Asada, libański 

Hezbollah (45 tys. bojowników), szyickie milicje w Iraku (75-145 tys. 

bojowników aktywnych w ponad 35 milicjach), Hutich w Jemenie (10-30 

tys. bojowników), opozycję w Bahrajnie25 oraz palestyńskie (sunnickie) 

Hamas (25 tys. bojowników), Palestyński Islamski Dżihad (8 tys. 

bojowników) i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo 

Generalne (800 bojowników)26. Znaczenie Iranu wzrasta też jednak 

w Afryce, gdzie jego sojusznikiem jest między innymi prześladowany przez 

sunnickie władze w Abudży szyicki Islamski Ruch w Nigerii pod 

kierownictwem szejka Ibrahima Zakzakiego27, a Teheran finansuje szkoły 

i za pośrednictwem libańskiego Hezbollahu prowadzi szkolenia 

miejscowych szyitów28. 

 

 
22Obydwa cytaty za: Iran's Networks... (art.cyt.). 
23K. Sulejmani urodził się w marcu 1957 r. w chłopskiej rodzinie w południowo-wschodnim 

Iranie. w wieku 13 lat zmuszony był opuścić dom rodzinny i szukać utrzymania. Pracę 
znalazł lokalnej instytucji gospodarki wodnej w Kerman. Nie brał udziału w rewolucji 
1979 r., w okresie wojny z Irakiem odpowiadał zaś za dostarczanie wody walczącym na 
froncie żołnierzom. w związku z dużymi stratami po stronie irańskiej, przesunięty 
został na pole bitwy. Pomimo braku formalnego wykształcenia i przeszkolenia 
wojskowego, odznaczył się odwagą i talentami wojskowymi, co uruchomiło jego dalszą 
karierę i awanse – najpierw w wojsku, a następnie w służbach specjalnych.   

24Ibid. 
25Iran Military Power..., s. 15 – ramka „Axis of Resistence”. 
26Ibid., s. 59-63. 
27H. S. Tangaza, Islamic Movement in Nigeria: The Iranian Inspired Shia Group, 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49175639 (11.02.2020). 
28M. Alami, Hezbollah Allegedly training Nigerian Shiites to expand Influence in West Africa, 

https://www.mei.edu/publications/hezbollah-allegedly-training-nigerian-shiites-
expand-influence-west-africa (11.02.2020). 



 

64 
 

Iracki teatr działań po 2003 r. 

Kluczowym polem realizacji strategii politycznej Iranu stał się jednak po 

2003 r. sąsiedni Irak. Zdobywając wpływy w Iraku, Teheran buduje głębię 

strategiczną oraz kanał wpływu na podmioty takie jak Kurdystan, Jordania, 

Kuwejt i Arabia Saudyjska. Podstawą dla realizacji strategii Iranu na terenie 

Iraku jest pozyskanie sojuszników pośród miejscowej większości szyickiej. 

Choć większość irackich szyitów nie jest stronnikami chomeinizmu, to 

jednak znacząca część ich działaczy odebrała przeszkolenie w Iranie, 

znajdowała w przeszłości schronienie w tym kraju lub korzystała z pomocy 

Teheranu. 

Pierwszym chronologicznie sojusznikiem Iranu była założona jeszcze 

w 1982 r. Najwyższa Rada Rewolucji Islamskiej w Iraku (SCIRI), której 

zbrojnym ramieniem został Korpus Badr, przemianowany z czasem na 

Organizację Badr, która z kolei usamodzielniła się wobec SCIRI. Badr 

tworzyli z początku szyiccy jeńcy wojny iracko-irańskiej, z czasem zaś 

również szyiccy uchodźcy polityczni z saddamowskiego Iraku. Po 2003 r. 

była to już dobrze wyszkolona, ideologicznie dojrzała i zdyscyplinowana 

grupa, której przywódca Hadi al-Ameri był zwolennikiem ścisłych 

związków irackich szyitów z Iranem. Inne, podobne organizacje, to m.in. 

Asaib Ahl al-Haq pod kierownictwem Quaisa al-Khazalego, Kataib Sajid al-

Szuhada pod kierownictwem Abu Mustafy al-Szaibaniego, a także Kataib 

Hezbollah pod dowództwem zamordowanego wraz z K. Sulejmanim 

komendanta Dżamala Dżafara Mohammada al-Ibrahimiego (znanego też 

jako Abu Mahdi al-Mohandes29).   

Po sukcesach ofensywy ISIS w Iraku w czerwcu 2014 r., Bagdad pod 

naciskiem Teheranu uruchomił program Sił Mobilizacji Ludowej (znanych 

też jako Jednostki Mobilizacji Ludowej, al-Haszd al-Szabi), w ramach 

którego milicje walczące z ISIS otrzymują żołd wypłacany przez władze 

Iraku, zaopatrywane są na ich koszt w broń, oraz działają oficjalnie jako 

organy państwa. Ideologiczną podstawę dla działalności al-Haszd al-Szabi 

 
29Iran's Network... (art. cyt)., (11.02-2020). 
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dała fatwa wielkiego ajatollaha Alego al-Sistani, wydana również w czerwcu 

2014 r. w grudniu 2016 r. milicje działające w ramach al-Haszd al-Szabi 

włączone zostały formalnie w skład sił zbrojnych Iraku, zaś od marca 2018 

r. przysługują im te same przywileje co pozostałym funkcjonariuszom 

ministerstwa obrony Iraku. 

Oficjalne zwierzchnictwo Bagdadu nie ma większego wpływu na 

faktyczną lojalność i orientacje polityczne poszczególnych milicji; część 

z nich uznaje zwierzchnictwo wielkiego ajatollaha Alego al-Sistani, inne 

Muktady as-Sadra, jeszcze inne są lojalne wobec Iranu. Milicje działają we 

wszystkich muhafazachah Iraku z wyjątkiem regionu Kurdystanu irackiego. 

Większość ich bojowników stanową Arabowie-szyici, są też jednak 

Arabowie-sunnici, Turkmeni, a nawet chrześcijanie. Katalizatorem 

znaczenia Iranu w al-Haszd al-Szabi był zamordowany przez Amerykanów 

3. stycznia 2020 r. Abu Mahdi al-Mohandes, oficjalnie pełniący rolę zastępcy 

dowódcy tej formacji, a zarazem komendanta milicji Kataib Hezbollah. 

Urodzony w 1954 r., większość dorosłego życia spędził jako uchodźca 

polityczny w Iranie i oprócz arabskiego, biegle posługiwał się farsi. Faleh al-

Fajad, nominalny dowódca al-Haszd al-Szabi w latach 2014-2018, nigdy nie 

dysponował podobnymi wpływami ani nie cieszył się podobnym 

autorytetem jak Abu Mahdi al-Mohandes i we wrześniu 2018 r. został 

usunięty ze swej czysto symbolicznej funkcji przez prezydenta Haidera al-

Abadiego. Od tamtej pory stanowisko dowódcy al-Haszd al-Szabi pozostaje 

nieobsadzone, zaś Abu Mahdi al-Mohandes do swej śmierci pozostawał 

najwyższym hierarchicznie ich funkcjonariuszem, odpowiadając m.in. za 

logistykę, zaopatrzenie, personel administracyjny i ogólną politykę milicji. 

 

Iraccy sojusznicy Teheranu 

Jego milicja Kataib Hezbollah należy do najściślej powiązanej z Iranem 

kategorii milicji orientujących się na Teheran z powodów ideowych: 

uznających szyicką zasadę „czuwania” interpretatorów prawa islamskiego 

(ulemów) nad wiernymi (Velâyat-e Faqih). Walka z ISIS jest dla nich częścią 
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rozleglejszej walki z niewiernymi Anglosasami i wysługującymi im się 

zdradzieckimi państwami sunnickimi. Islamska Republika Iranu jest 

przodownikiem w tej walce i najważniejszym ogniwem Osi Oporu. Kataib 

Hezbollah określa się mianem „siły oporu” i otwarcie podkreśla swoje 

związki z Iranem i udział w atakach na „amerykańskich okupantów Iraku 

i ich kolaborantów”. Podobną orientację przyjmuje wyłoniona z Kataib 

Hezbollah milicja Kataib Sajid al-Szuhada, dowodzona przez Abu Alego al-

Walaija oraz wspomnianego wyżej A. B. al-Szaibaniego. Powody rozejścia 

się obydwu formacji nie są jasne, według słów A. A. al-Walaija, nie miały 

jednak charakteru ideowego30. Kataib Sajid al-Szuhada jest grupą przede 

wszystkim zbrojną, w mniejszym zaś stopniu polityczną, określając się 

mianem „stronnictwa oporu wspieranego przez Islamską Republikę 

Iranu”31. Zerwanie przez milicje zaliczane do kategorii ideowych 

sojuszników Iranu więzi z Teheranem wymagałoby z ich strony radykalnej 

reinterpretacji własnej tożsamości i sensu działania, wydaje się więc mało 

prawdopodobne, a podmioty tej kategorii należą do najpewniejszych 

sojuszników Teheranu w Iraku. 

Drugą kategorię można określić mianem „sojuszników politycznych”, 

podzielających zasadniczo idee chomeinizmu, lecz podkreślających zarazem 

swą iracką tożsamość i starających się adaptować chomeinizm do kontekstu 

irackiego. Do kategorii tej można zaliczyć Organizację Badr, funkcjonującą 

równocześnie jako zbrojna milicja i jeden z najważniejszych aktorów 

irackiej sceny politycznej. Przywódca organizacji, Hadi al-Ameri w latach 

2010-2014 pełnił urząd ministra transportu Republiki Iraku, zaś wpływowe 

ministerstwo spraw wewnętrznych i podległa mu formacja Policji 

Federalnej stały się sektorem administracji centralnej nieoficjalnie 

przekazanym do zarządzania członkom Organizacji Badr. Działaczami 

Organizacji Badr byli między innymi minister spraw wewnętrznych 

Mohammad al-Ghabban i jego następca w latach 2017-2018 Kasim al-

 
30Iran's Network of Influence – Chapter Four: Iraq, 

https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-06-ch-4-
iraq (12.02.2020). 

31Ibidem. 
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Aradżi. Organizacja Badr jest najpewniej największym podmiotem 

w ramach Al-Haszd al-Szabi, reprezentując też relatywnie wysoki poziom 

profesjonalizmu i technologicznych kompetencji. Jej przywódcy i kadry 

przedstawiają się nie jako wykonawcy woli Teheranu, lecz Irakijczycy 

starający się zaadoptować idee irańskiej Rewolucji Islamskiej do warunków 

miejscowych. 

Do kategorii politycznych sojuszników Teheranu zaliczyć też należy 

Asaib Ahl al-Haq, pierwotnie lojalną wobec Muktady as-Sadra, która jednak 

zerwała z nim w następstwie różnic ideowych pomiędzy M. as-Sadem 

a swoim przywódcą Quaisem al-Khazalim. Asaib Ahl al-Haq jest zbrojona 

i szkolona przez Iran i libański Hezbollah w co najmniej trzech obozach 

szkoleniowych na terenie Iranu. Pieniądze, broń i sprzęt dla Asaib Ahl al-

Haq szmuglowane są przez granicę irańsko-iracką w ramach realizowanego 

przez Siły Kuds od 2005 r. programu „Grup Specjalnych”. Od czasu 

wycofania wojsk USA z Iraku w 2011 r. Asaib Ahl al-Haq obecne jest na 

irackiej scenie politycznej, a jej przedstawiciele zasiadają w irackim 

parlamencie. Tożsamość grupy ewoluowała od irackiego nacjonalizmu linii 

Muktady as-Sadra, po lansowaną przez Teheran transnarodową ideę Osi 

Oporu, o czym świadczy udział bojowników tej milicji w walkach w Syrii 

i wizyta Quaisema al-Khazalego na granicy Syrii i państwa żydowskiego 

w Palestynie w grudniu 2017 r. 

Nieco inny jest przypadek milicji Saraja Aszura związanej z Najwyższą 

Islamską Radą Iraku (ISCI). Wydaje się ona odchodzić od rewolucyjnej 

retoryki Teheranu, zaś jej były przywódca Ammar al-Hakim zerwał z ISCI, 

w wyborach parlamentarnych 2018 r. startując w ramach nowo 

uruchomionego Ruchu Mądrości Narodowej. Grupa wciąż jednak dzieli 

z Iranem platformę wyznaniową w postaci szyickiej wersji islamu, swoją 

rolę gra również fakt mających wieloletnią tradycję jej związków 

z Teheranem i być może istniejącej wciąż pewnej zależności materialnej od 

Iranu. Wymienione trzy czynniki utrudniają, a z pewnością spowalniają 

rozejście się przez ISCI z linią polityczną Teheranu. 
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Trzecią kategorię sojuszników Iranu wśród milicji irackich tworzą 

podmioty które można by określić mianem „oportunistycznych”. Są to 

milicje utworzone z inspiracji Iranu w latach 2012-2013 do walki w Syrii, 

następnie zaś w czerwcu 2014 r. włączone do al-Haszd al-Szabi i walczące 

w jego ramach, również pod faktycznym dowództwem irańskim, przeciw 

ISIS na terenie Iraku. Organizacje te nie posiadają samodzielnych wpływów 

politycznych w Iraku, zawdzięczając wszystko stronie irańskiej. Gdyby nie 

Iran, najpewniej by nie istniały. Ich przywódcy reprezentują niski poziom 

intelektualny i najpewniej nie mają za sobą formalnego wykształcenia. 

Poziom intelektualny i moralny szeregowych działaczy, rekrutujących się 

często z dolnych warstw społeczeństwa irackiego, jest jeszcze niższy. To 

właśnie tej kategorii milicje odpowiedzialne są za nadużycia wojenne po 

stronie przeciwników ISIS w latach 2014-2015. Do kategorii tej kwalifikują 

się takie na przykład milicje jak Jund al-Imam, Saraja al-Chorasani, czy 

Harakat al-Nudżaba, powstała jako grupa rozłamowa z Asaib Ahl al-Haq 

i kierowana przez Akrama al-Kaabiego - byłego komendanta Armii 

Mahdiego i Asaib Ahl al-Haq. Demonstrują one wszystkie głośno lojalność 

wobec Iranu i jego najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneja, nie 

ma ona jednak pogłębionego charakteru ideowego ani intelektualnego, 

prawdopodobnie zaś kluczową rolę odgrywa zależność materialna 

i funkcjonalna od Iranu. w razie odcięcia pomocy irańskiej, grupy te 

mogłyby poszukać sobie nowego patrona.      

Ostatnią grupą sojuszników Teheranu w ramach Al-Haszd al Szabi są 

sojusznicy mający wspólne z Iranem cele doraźne. Przykładem jest 

sunnicka milicja Liwa Salahaddin (51. Brygada) działająca w północnej 

części mufahazahu Salahaddin (niedaleko obszaru Badżi, gdzie znajdują się 

najbogatsze irackie złoża ropy) pod dowództwem Jazana al-Dżaburiego. 

Korzysta ona z broni i danych wywiadowczych dostarczanych przez stronę 

irańską, jej samej pozwalając wyjść poza szyicki krąg wyznaniowy 

i pozyskać sojuszników również wśród irackich sunnitów. Podobne podłoże 

ma werbunek prowadzony wśród sunnickiego arabskiego szczepu Karawi 

przez Asaib Ahl al-Haq w północnej części mufahazahu Dijala. Stronie 



 

69 
 

irańskiej pozwala to poszerzyć polityczny krąg oddziaływania, Karawi 

zyskują zaś wsparcie materialne oraz polityczną legitymizację jako podmiot 

związany z al-Haszd al-Szabi. Iran rozszerza również swoje oddziaływanie 

na niezwiązane z nim grupy szyickie: członkowie administracji meczetów 

imama Alego i imama Husajna w Nadżafie i Karbali, politycznie związanych 

z ajatollahem A. al-Sistanim, decyzją A. M. al-Muhandisa korzystają ze 

szkoleń wojskowych organizowanych w Iraku przez weteranów Organizacji 

Badr.   

Poza systemem al-Haszd al-Szabi przestrzenią wpływów Iranu są 

sektory administracji irackiej opanowane przez członków Organizacji Badr 

i innych reemigrantów z Iranu. Zalicza się tu Policję Federalną, Jednostkę 

Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 5. Dywizję 

i 8. Dywizję armii irackiej, oraz służby bezpieczeństwa i biurokrację 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Irańskie wpływy w administracji 

irackiej ułatwiają dostęp do zasobów materialnych i informacji oraz 

funkcjonowanie proirańskim milicjom w ramach al-Haszd al-Szabi, a także 

paraliżują ewentualny rozwój antyirańsko zorientowanego irackiego 

nacjonalizmu w kluczowych dla funkcjonowania państwa irackiego 

segmentach jego aparatu instytucjonalnego. 

Podczas walk z ISIS w 2014 r. Iran dostarczał również taktycznego 

wsparcia militarnego siłom Peszmergów – szczególnie na terenach 

kontrolowanych przez Patriotyczną Unię Kurdystanu (PUK). Wsparcie 

obejmowało dostawy broni, amunicji, sprzętu wojskowego, obecność 

irańskich doradców wojskowych a nawet jednostek artylerii irańskiej. 

Sensem dla strony irańskiej było odsunięcie zagrożenia ISIS od regionów 

przy granicy iracko-irańskiej, zdywersyfikowanie wsparcia dla Kurdów 

i zmniejszenie w ten sposób ich zależności od USA, jak również 

zmniejszenie kurdyjskiej opozycji wobec obecności proirańskich milicji al-

Haszd al-Szabi na tzw. „terytoriach spornych” do kontroli nad którymi 

pretensje zgłaszają zarówno centralny rząd Iraku, jak i Kurdyjski Rząd 

Regionalny (KRG). 
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Jako bazy logistyczne i ośrodki wsparcia dla al-Haszd al-Szabi 

wykorzystywana jest infrastruktura już istniejących baz wojskowych armii 

irackiej, co zapewnia sojusznikom Iranu nie tylko dostęp do irackiej 

infrastruktury, lecz również politycznie komplikuje ewentualne uderzenia 

USA w ośrodki dyslokacji tych milicji. Najwięcej baz wykorzystywanych 

przez al-Haszd al-Szabi znajduje się przy tym na terenach mieszanych 

wyznaniowo lub etnicznie, bądź też w regionach dominacji Arabów-

sunnitów. 

Miarą znaczenia szyickich milicji w Iraku są wyniki dwóch kolejnych 

wyborów parlamentarnych: z 2014 r. i z 2018 r. w 2014 r. zwycięstwo 

odniosła Koalicja Państwa Prawa premiera Nuriego al-Malikiego (24%), 

drugie miejsce zajął Sojusz Al-Muwatim kierowany przez A. al-Hakima 

(7,5%), trzecie zaś sadrystowski Blok Al-Ahrar (7%).  w 2018 r. zwyciężyła 

koalicja Sajrun M. as-Sadra (14,3%), drugie miejsce zajęła zaś Koalicja Fatah 

(13%) tworzona przez siły proirańskie, wyprzedzając Sojusz Nasr premiera 

Haidera al-Abadiego (10,9%). w porównaniu do 2014 r. nie zwiększył się 

parlamentarny stan posiadania Organizacji Badr, wzrosła natomiast liczba 

parlamentarzystów Asaib Ahl al-Haq. Wraz z sukcesem wyborczym 

posługujących się podobną, antyoligarchiczną retoryką sadrystów, wskazuje 

to na wzrost w irackim społeczeństwie postaw kontestacyjnych 

i zwiększenie elektoratu protestu. 

W wyborach 2018 r., na 329 mandatów w Radzie Reprezentantów32 

partie związane z al-Haszd al-Szabi zdobyły łącznie 101 miejsc (Sajrun – 54, 

Organizacja Badr – 22, Asaib Ahl al-Haq – 15, inne powiązane z Iranem 

milicje – 10), podczas gdy Koalicja Państwa Prawa – 25 mandatów, Sojusz 

Nasr – 42 mandaty, partie kurdyjskie – 56 mandatów, partie sunnickie – 60 

mandatów, wszystkie pozostałe partie zaś - 100 mandatów. Włączając 

sadrystowski Sajrun33, szyickie partie sprzyjające Iranowi posiadają więc 

 
32Zgodnie w Konstytucją z 15. października 2005 r. parlament Iraku jest jednoizbowy. 
33Trzeba jednak pamiętać o gestach Muktady as-Sadra wskazujących na jego chęć 

zdystansowania się od irańskiej koncepcji Osi Oporu na rzecz irackiego nacjonalizmu: 
w lipcu 2017 r. M. as-Sadr złożył wizytę w Arabii Saudyjskiej, w grudniu 2017 r. wezwał 
do rozwiązania zbrojnych milicji. 
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najliczniejsze przedstawicielstwo parlamentarne.   

Mord na gen. K. Sulejmanim i komendancie A. M. al-Mohandesie 3. 

stycznia 2020 r. był dotkliwym ciosem dla polityki zagranicznej Iranu, gdyż 

obydwaj zamordowani reprezentowali starsze pokolenie działaczy, 

formujących się w okresie wojny iracko-irańskiej i irackiej emigracji 

politycznej w Iranie. Doświadczenia te zbliżały do siebie działaczy irackich 

i irańskich i kształtowały między nimi niepowtarzalne więzi osobiste. A. M. 

al-Mohandes mógł być dzięki temu filarem wpływów Iranu u jego 

zachodniego sąsiada, podczas gdy gen. K. Sulejmani architektem całej 

bliskowschodniej polityki Teheranu. Nowym działaczom, jak zastępujący 

gen. K. Sulejmaniego na stanowisku dowódcy Sił Kuds gen. Esmail Ghaani, 

trudniej będzie utrzymać ten specyficzny rodzaj więzi ze stroną iracką. 

 

Hybrydowa strategia Iranu 

Geopolityczne sukcesy Teheranu po 2003 r. możliwe były dzięki 

umiejętnemu wdrożeniu strategii hybrydowej, unikaniu angażowania 

znaczących sił własnych, a co za tym idzie strategicznego przeciążenia, oraz 

unikaniu frontalnego starcia z silniejszymi przeciwnikami. Strategia ta 

obejmowała tworzenie, zbrojenie, finansowanie, wspieranie w zakresie 

przeszkolenia, transportu i rozpoznania szeregu milicji szyickich (a czasem 

też sunnickich), zdolnych walczyć z wieloma równocześnie przeciwnikami 

Iranu na odrębnych teatrach działań wojennych. Iran osiągnął zatem 

zdolność prowadzenia (przez pośredników) kilku wojen równocześnie. 

Liczebność sojuszników Iranu na obszarze Bliskiego Wschodu po 2011 r. 

sięgnęła 200 tys. bojowników. Stopień ich kontroli przez Teheran i forma 

wsparcia zależały od charakterystyk samych sojuszników, w tym poziomu 

ich technologicznego i organizacyjnego zaawansowania, oraz wymagań 

danego teatru działań – wyższa jest w przypadku milicji syryjskich oraz 

omawianych tu milicji irackich, niższa natomiast w przypadku jemeńskich 

Hutich i libańskiego Hezbollahu. Iranowi udało się też pozyskać segmenty 

arabskiej społeczności sunnickiej (ruchy palestyńskie, niektóre milicje 
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irackie), tak więc dokonać wyłomu w tradycyjnej, nacjonalistycznej 

solidarności Arabów wobec Persów, oraz w wyznaniowej solidarności 

sunnitów wobec szyitów.     

Iran angażuje w poszczególnych konfliktach jako doradców wyższych 

oficerów Sił Kuds; dostarcza swoim sojusznikom wsparcia logistycznego, 

materialnego i cybernetycznego; szkoli pozostające w swym kręgu 

oddziaływania milicje zarówno na własnym terytorium jak i na miejscu 

działań, w celu podniesienia ich wartości ideowej, a także efektywności 

i zaawansowania technologicznego; angażuje w poszczególnych konfliktach 

niewielkie grupy specjalistów z Sił Kuds i IRGC; dostarcza zaawansowanej 

broni rodzajów adekwatnych do wymagań danego teatru działań – 

technologii wywiadowczych, dronów bojowych (UAV), zaawansowanych 

technologii rakietowych, penetratorów formowanych wybuchowo (EFP), 

zdalnie sterowanych łodzi wybuchowych; formuje sojusznicze wobec siebie 

siły wedle wzorca libańskiego Hezbollahu34. 

Zaangażowanie Iranu i rozszerzenie przez niego swoich wpływów 

możliwe stało się w warunkach: dezorganizacji państwa w obrębie którego 

następuje rozbudowa wpływów oraz dezorganizacji istniejących w nim sił 

skłonnych do przeciwdziałania polityce Teheranu; istnienia społeczności 

szyickiej postrzegającej się jako zagrożona w swej egzystencji i przez to 

orientującej się na wsparcie podmiotów zewnętrznych; istnienia kanału 

transportowego umożliwiającego Iranowi dostarczanie swym sojusznikom 

broni, środków materialnych i ludzkich, oraz transport na swe terytorium 

bojowników poddawanych później przeszkoleniu; braku podmiotów 

zdolnych i chętnych przeciwdziałać polityce Teheranu, a co za tym idzie 

braku tzw. „czerwonych linii” wyznaczających granice rozszerzania 

wpływów irańskich. 

 

 

 
34Iran's Networks of Influence in the Middle East – Chapter One: Tehran's Strategic Intent, 

(art. cyt.) (12.02.2020). 
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Wielokierunkowa i szeroka strategia iracka 

Największe znaczenie spośród teatrów działań na jakich zaangażowany 

jest Iran ma Irak. Sytuacja w Iraku może wywierać decydujący wpływ na 

wewnętrzną stabilność i bezpieczeństwo Iranu, czego ilustracją była 

zarówno wojna iracko-irańska z lat 1980-1988, jak i ofensywa ISIS 

w północnym Iraku w czerwcu 2014 r. Irak jest również korytarzem 

transportowym koniecznym dla utrzymywania łączności Iranu 

z sojuszniczą Syrią i z libańskim Hezbollahem. Jak zauważyliśmy już na 

początku, mniejszy i mniej ludny Irak, jest w stosunku do swojego 

wschodniego sąsiada gęściej zaludniony i położony jest na dogodniejszych 

dla gospodarowania terenach nizinnych. Ewentualny udział Iranu 

w powojennej rekonstrukcji Iraku i zadzierzgnięcie z nim bliskich więzi 

gospodarczych, poszerzyłoby irańską bazę gospodarczą do poziomu 

koniecznego, by utrzymać Iran na pozycji mocarstwa i regionalnego 

hegemona. By zaangażować na swoje potrzeby potencjał Iraku, Iran 

potrzebuje jednak na miejscu sprzyjających mu i podzielających jego 

orientację sojuszników, bez których jego potencjał mobilizacji sił jest 

niewystarczający dla kierowania polityką Bagdadu. 

Od czasu obalenia Saddama Husajna przez Amerykanów w 2003 r., Iran 

dokonuje w związku z tym głębokiej penetracji irackiej społeczności 

szyickiej, w mniejszym zaś stopniu również innych podmiotów na terenie 

Iraku, starając się kształtować politykę wewnętrzną i orientację 

strategiczną tego państwa w kierunku odpowiadającym wymogom swego 

bezpieczeństwa. Głównymi celami Teheranu na terenie Iraku pozostają 

niezmiennie usunięcie z niego Amerykanów oraz wpływanie na proces 

formowania się państwowości irackiej. w tym celu Iran zainwestował 

znaczne środki w szereg często rywalizujących ze sobą nawzajem grup 

politycznych i militarnych na terenie Iraku. 

Szyicka społeczność Iraku jest na tyle wewnętrznie niejednolita (np. 

nacjonalistyczni sadryści vs. chomeinistowskie milicje, systemowa 

Organizacja Badr vs. antysystemowa Asaib Ahl al-Haq), że zorganizowanie 



 

74 
 

jej całej w zjednoczonej formule polityczno-militarnej na wzór libańskiego 

Hezbollahu pozostanie w dającej się przewidzieć przyszłości niemożliwe. 

Zamiast tego, Teheran wygrywa dla swych celów rywalizacje polityczne 

wewnątrz irackiego systemu politycznego i wewnątrz sprzyjającego sobie 

konglomeratu różnorodnych podmiotów. Iran wpływa na iracki proces 

decyzyjny nie poprzez dyktowanie rozwiązań, ale budowę przyjaznych 

kontaktów ze wszystkimi jego rzeczywistymi i potencjalnymi uczestnikami, 

by żaden podmiot uzyskujący przewagę w Iraku nie był wrogi Iranowi ani 

jego kluczowym interesom.   

Iran buduje swoją pozycję raczej jako patrona decydentów niż 

decydenta, akceptując rywalizację poszczególnych pozostających w sferze 

swojego oddziaływania milicji i nadbudowanych nad nimi obozów 

politycznych – tak długo jak nie obraca się ona w konflikt wewnątrz obozu 

proirańskiego, co mogłoby podminować wpływy Teheranu jako takie. Iran 

działa w Iraku jako broker władzy i mediator sporów, nie zaś polityczny 

suweren lub hegemon. Polityka Teheranu w Iraku polega na tworzeniu 

i pozostawieniu otwartymi tak wielu możliwości jak to możliwe, nie zaś 

próbach narzucenia rozwiązań i kierunku politycznego, co mogłoby 

doprowadzić do rozstrzygającego konfliktu, w którym Iran i jego sojusznicy 

mogliby ponieść porażkę. 

Zbudowanie przez Iran rozległego portfolio politycznego w Iraku 

uodparnia Teheran na zmiany koniunktury politycznej u swojego 

zachodniego sąsiada i niemal uniemożliwia zadanie irackiej polityce 

Teheranu „nokautującego” Irańczyków ciosu. w warunkach utrzymywania 

przez Iran przyjaznych relacji i wywierania wpływów o różnej 

intensywności na dużą część rywalizujących ze sobą nawzajem uczestników 

irackiego systemu politycznego, uderzenie przez aktora trzeciego w jedną 

z frakcji wspieranych przez Iran, wzmacnia automatycznie inne frakcje – 

również wspierane przez Iran. Próba rozgrywania przez Amerykanów 

niezadowolenia społecznego w Iraku przeciwko wpływom irańskim spaliła 

w większości na panewce: w wyborach parlamentarnych 2018 r. 

zmniejszyło się poparcie dla uważanej za siłę establiszmentową 
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proirańskiej Organizacji Badr, wzrosło jednak równocześnie poparcie dla 

uważanej za antyestabliszmentową również proirańskiej  Asaib Ahl al-Haq. 

Długofalowym celem polityki irańskiej jest skoordynowanie działań 

i polityczne zbliżenie poszczególnych sprzyjających mu milicji irackich. Po 

zamordowaniu gen. K. Sulemnaniego i A. M. al-Mohandesa 3. stycznia 2020 

r., z inicjatywy Iranu w dniach 9-13 stycznia odbyło się w Bejrucie i Kum 

szereg spotkań pomiędzy działaczami proirańskich jednostek al-Haszd al-

Szabi, w celu przezwyciężenia dzielących je różnic, zapobieżenia 

dezorganizacji al-Haszd al-Szabi po śmierci ich twórców K. Sulejmaniego 

i A. M. al-Mohandesa, oraz utworzenia zjednoczonego ruchu oporu przeciw 

politycznej i wojskowej obecności USA w Iraku. Przywódcy milicji irackich 

zaczęli mówić o „międzynarodowych grupach oporu”, „międzynarodowych 

pułkach oporu” oraz „irackim froncie oporu”. Rywalizujący ze sobą szyicki 

nacjonalista iracki M. as-Sadr i sprzyjający Iranowi H. Al-Ameri połączyli 

siły dla przyjęcia przez Radę Reprezentantów 5. stycznia uchwały 

wzywającej do opuszczenia przez wojska USA Iraku. 14. stycznia M. as-Sadr 

zapowiedział też na 24. stycznia antyamerykański marsz w Bagdadzie, 

którego współorganizatorem były traktowane przez niego dotychczas 

z dystansem proirańskie milicje al-Haszd al-Szabi. Jeszcze przed swą 

śmiercią, gen. K. Sulejmani pracował też nad powołaniem kolejnej 

proirańskiej milicji: Saraja Imam al-Husajn al-Istiszhadija35. Wydaje się 

zatem, że zamordowanie przez Amerykanów K. Sulejnaniego i A. M. al-

Mohandesa może okazać się czynnikiem katalizującym wzajemne zbliżenie 

milicji w ramach al-Haszd al-Szabi i konsolidującym opozycję przeciwko 

okupacji Iraku przez USA.     

 

Wyzwania dla strategii Iranu 

Doraźnym wyzwaniem dla irackiej polityki Teheranu stała się 

 
35K. Lawlor, Warning Intelligence Update:Iran Increases Pressure on U.S. Forces in Iraq, 

http://www.understandingwar.org/backgrounder/warning-intelligence-update-iran-
increases-pressure-us-forces-iraq (12.02.2020). 
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zamordowanie przez Amerykanów jej najważniejszych architektów 

w osobach gen. K. Sulejmaniego i Abu Madiego al-Muhandisa. z czasem 

nabierać znaczenia będzie wygaszanie, z racji wieku, aktywności przez 

kolejnych działaczy, którzy swoje polityczne świadomość i tożsamość 

budowali na uchodźstwie w Iranie w latach wojny 1980-1988 i w kolejnych 

latach istnienia dyktatury Saddama Husajna. Dla młodszego pokolenia 

działaczy irackich pomoc Iranu nie odgrywa już roli formacyjnego 

doświadczenia życiowego, jak w przypadku starszych aktywistów. 

Wymagającą rozwiązania kwestią jest też przyszłość proirańskich milicji 

irackich. Samo ich istnienie wydaje się zabezpieczone, w związku z trwającą 

wciąż obecnością w Iraku okupacyjnych wojsk USA i satelitów Waszyngtonu 

(w tym, niestety, Polski) oraz wojsk tureckich. Środowisko polityczne Iraku 

cechuje też wciąż wysoki poziom niepewności – możliwe jest rozognienie 

konfliktów wyznaniowych lub polityczno-społecznych (jak powracające od 

lata 2018 r.,  wspierane przez USA protesty antyrządowe), kwestią otwartą 

pozostaje przyszłość irackiego Kurdystanu, aktywni pozostają epigoni 

Daesz. Strefą tarcia będzie natomiast miejsce milicji w strukturze 

politycznej Iraku: w obecnej sytuacji, istnienie znajdujących się pod 

wpływem Iranu lub niekiedy wprost sterowanych przez Iran milicji, odbiera 

Irakowi monopol na przemoc na własnym terytorium państwowym, który 

to monopol jest jednym z podstawowych atrybutów każdego państwa. 

Finansujący z własnego budżetu al-Hasz al-Szabi Irak może podjąć 

w przyszłości starania dla ściślejszego decyzyjnego podporządkowania 

sobie milicji. 

Trudnością w dalszej rozbudowie mocarstwowych wpływów Iranu może 

okazać się ograniczoność bazy finansowej i gospodarczej. Iran angażuje na 

teatrach działań w których jest obecny poprzez ograniczone do minimum 

własne zasoby ludzkie, angażuje jednak równocześnie znaczące, jak na 

właściwą sobie skalę, środki finansowe – w transferach gotówkowych, 

dostawach ropy, broni i sprzętu wojskowego z własnych zapasów. Wydatki 

obejmują opłacanie i trening dla tysięcy bojowników oraz koszty 

eksploatacji wojskowych samolotów irańskich i cywilnych linii lotniczych 
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używanych dla przerzutu zaopatrzenia i środków materialnych. Wydatki 

ponoszone na wsparcie sojuszników w Syrii, Iraku i Jemenie oceniane są na 

16 mld. USD na przeciągu ostatnich ponad ośmiu lat. Niezależnie od tego, 

Iran przekazuje 700 mln. USD rocznie na wsparcie dla libańskiego 

Hezbollahu i kilka kolejnych milionów USD na wsparcie dla organizacji 

palestyńskich. Wielkość irańskiej pomocy dla Syrii w 2011 r. była 

rekordowa, jeśli chodzi o wsparcie zagraniczne udzielone kiedykolwiek 

w dotychczasowej historii Iranu. ONZ oceniała w 2015 r. roczną pomoc 

Iranu dla Syrii na 6 mld. USD. Według MFW, Iran w 2013 r. udzielił Syrii 

kredytu wysokości 1,9 mld. USD, w 2014 r. - 3 mld. USD, w 2015 r. - 0,97 

mld. USD. Ponadto, Iran dostarczał do Syrii dziennie 60 tys. baryłek ropy 

naftowej36.   

Inną przeszkodą dla irańskiej polityki mocarstwowej okazuje się 

niedostatek technologicznego zaawansowania własnych środków 

militarnych. Spostrzeżenie takie narzuca się w odniesieniu do słabości 

i technologicznego zapóźnienia Artesz i IRGC w takich obszarach jak 

lotnictwo37 i broń rakietowa38, a także nieposiadania przez Iran własnej 

broni atomowej39. Słabość ta ujawniła się w warunkach Arabskiej Wiosny 

i rosnącego od czasu jej przeniesienia na teren Syrii zaangażowania 

irańskiego w tym kraju. w pierwszej fazie wydarzeń Siły Kuds okazały się za 

słabe, by pokonać aparaty bezpieczeństwa arabskich państw sunnickich 

regionu Zatoki Perskiej i Iranowi nie udało się rozpalić żadnego trwałego 

ogniska buntu pośród szyickich populacji tych krajów, włączając w to 

będący obiektem szczególnych zabiegów Teheranu Bahrajn. 

W drugiej fazie, wojna domowa w Syrii, pomimo cząstkowych sukcesów 

jak wyzwolenie Quasyr w maju 2013 r. (co odblokowało połączenie 

z libańską Doliną Bekaa będącą matecznikiem Hezbollahu, odblokowało 

połączenie pomiędzy Damaszkiem a wybrzeżem śródziemnomorskim Syrii 

 
36Ibid. 
37Zob. Iran Military Power...(dz cyt.), s. 64-71. 
38 Ibid, s. 30-31, 43-47. 
39Ibid, s. 19-21. 
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będącym z kolei matecznikiem zwolenników B. al-Asada,  zablokowało zaś 

Homs będące matecznikiem opozycji) okazała się dla Iranu dziurą bez dna. 

Według źródeł irańskich, do 2015 r. w Syrii poległo 18 wysokich rangą 

oficerów IRGC i co najmniej 400 irańskich i afgańskich ochotników. 

w sierpniu tego roku siły rządowe Syrii kontrolowały zaledwie szóstą część 

kraju. Walczącym u ich boku Irańczykom pod kierownictwem gen. K. 

Sulejmaniego (osobiście dowodził częścią sił syryjskich i libańskich 

w bitwie o Quasyr) brakowało wsparcia lotnictwa bojowego, 

zaawansowanej artylerii, systemów koordynacji pocisków rakietowych 

i doświadczonych wojsk specjalnych. Losy wojny odwróciło dopiero 

włączenie się do niej Rosji 30. września 2015 r.   

 

Mocarstwo ponowoczesne 

Strategie Teheranu realizowane zarówno wobec Iraku jak i wobec całego 

Bliskiego Wschodu za swój punkt wyjścia mają świadomość elit irańskich co 

do obiektywnej słabości ich państwa i jego niezdolności do bezpośredniego 

narzucania swojej woli innym podmiotom. w miejsce wertykalnych struktur 

hierarchicznego podporządkowania, Iran buduje horyzontalne struktury 

sieciowe. Iran jest mocarstwem postmodernistycznym, zaszczepiającym 

w różnych punktach otaczającej go przestrzeni autonomiczne, często 

samorodne, samopowielające się polityczne replikatory, adaptujące jego 

własne idee Rewolucji Islamskiej i Osi Oporu do zastanych warunków 

lokalnych. Irańska sieć mocarstwowa jest strukturą asymetryczną, 

niejednorodną, dynamiczną, elastyczną, polimorficzną i policentryczną. 

Teheran umiejętnie rozgrywa na swoją korzyść niedookreśloność, 

względność i mgławicowość rzeczywistości ponowoczesnej i „stających się” 

w niej podmiotów-przedmiotów (granica pomiędzy politycznym 

podmiotem a przedmiotem ulega w ponowoczesności zatarciu). 

Zrozumienie fenomenu sukcesów obecnej polityki irańskiej możliwe jest 

przy zrozumieniu zarówno prawideł geopolityki, jak i przede wszystkim 

struktury i charakteru rzeczywistości ponowoczesnej (ontologii 



 

79 
 

ponowoczesności). Do analizy i interpretacji polityki irańskiej należy zatem 

posługiwać się aparatem filozofii i geopolityki postmodernistycznej.    

 

 

Abstract 

Geopolitics and geostrategy of Iran 

Iran is a postmodern power state, instilling autonomous, often self-reliant, 

self-replicating political replicators at various points in the surrounding 

space, adapting its own ideas of the Islamic Revolution and the Axis of 

Resistance to local conditions. Iran's power network is an asymmetrical, 

heterogeneous, dynamic, flexible, polymorphous and polycentric structure. 

Tehran skillfully plays to its advantage the indeterminacy, relativity and 

nebulness of postmodern reality and the "becoming" subjects-objects in it 

(the borderline between the political subject and the object is blurred in 

postmodernity). It is possible to understand the phenomenon of successes 

of current Iranian politics by understanding both the rules of geopolitics 

and, above all, the structure and character of postmodern reality (ontology 

of postmodernity). 

 
Key words: Iran, geopolitics, geostrategy, postmodernity. 
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ROLA INSTYTUCJI EUROPEJSKICH  
W MIĘDZYNARODOWYM SYSTEMIE 

BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 

 

Abstrakt 

Bezpieczeństwo i obrona są podstawowymi zadaniami i kierunkami polityki 

państw oraz instytucji międzynarodowych dla utrzymania pokoju 

i zapewnienia gwarancji funkcjonowania krajów i ich obywateli, w kontekście 

dynamicznych zmian geopolitycznych na świecie i w Europie oraz 

pojawiających się nowych zagrożeń. Rozwój struktur bezpieczeństwa 

europejskiego nabrał tempa po zakończeniu zimnej wojny, gdy wiele państw 

dawnego Bloku Wschodniego stało się członkami NATO i UE lub do nich 

kandydują. Wobec zagrożeń płynących ze wschodu i południa, w tym 

imperialistycznej i agresywnej polityki Rosji, instytucje europejskie rozpoczęły 

intensywne tworzenie struktur niemilitarnych i militarnych, służących 

szeroko pojętemu bezpieczeństwu kontynentu. Powołano wiele organów, 

instytucji i agencji, z celem wprowadzania w życie programów dotyczących 

europejskiego bezpieczeństwa i obrony, we współpracy z wielu organizacjami 

międzynarodowymi, w tym z NATO, ONZ i OBWE. Widoczne są już efekty 

wymuszonej obecną sytuacją geopolityczną w Europie konieczności 

zintensyfikowania współpracy państw w zakresie szeroko pojętego systemu 

bezpieczeństwa i obrony. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, system bezpieczeństwa i obrony, 

instytucje europejskie. 
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Bezpieczeństwo ma wiele rodzajów i definicji, wskazujących na korelację 

z potencjalnymi zagrożeniami i wyzwaniami oraz ze środkami, mającymi na 

celu zapewnienie funkcjonowania „podmiotu, którego dotyczą”. 

Bezpieczeństwo państwa to zdolność do jego obrony i zachowania 

suwerenności terytorialnej środkami militarnymi, ale także stan 

zorganizowanej obrony przed szeroko pojętymi innymi zagrożeniami dla 

jego obywateli. Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest 

podstawowym zadaniem i głównym kierunkiem polityki państwa, 

tworzącego własny system bezpieczeństwa narodowego. Może w tym celu 

wykorzystać własne siły, przystąpić do sojuszu polityczno-militarnego lub 

włączyć się w instytucjonalną strukturę tzw. zbiorowego bezpieczeństwa. 

Pierwsza opcja oznacza politykę izolacjonistyczną państwa, czego 

przykładem są Stany Zjednoczone przed i wojną światową i 

w początkowym okresie II wojny. Oznacza też politykę neutralności, 

reprezentowanej przez Szwajcarię, Austrię i Szwecję lub politykę 

niezaangażowania, prowadzoną przez wiele postkolonialnych państw Azji 

i Afryki.  

Najstarszym sposobem wzmocnienia możliwości obronnych są znane od 

stuleci sojusze, czyli dwu- lub wielostronne umowy międzynarodowe, 

służące współpracy militarnej i politycznej oraz udzielaniu wzajemnej 

pomocy w stanach zagrożenia. w pojęcie bezpieczeństwa zbiorowego 

państw, wpisuje się system bezpieczeństwa międzynarodowego 

i bezpieczeństwo wspólne oraz bezpieczeństwo narodowe poszczególnych 

krajów, które przystąpiły do takiego układu. Najczęściej używane jest 

określenie „system bezpieczeństwa”, oznaczające metody i środki 

stosowane w stosunkach międzynarodowych dla jego zapewnienia. 

Koncepcja „bezpieczeństwa zbiorowego” zastąpiła funkcjonującą do 

obalenia muru berlińskiego „równowagę sił”. Współcześnie w obszarze 

euroatlantyckim i w Europie ryzyko otwartej wojny jest niewielkie, ze 

względu na obecność wielu organizacji tworzących warunki stałego 

funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i pokoju. Te organizacje to przede 

wszystkim, rozszerzająca się i wzmacniająca swoje struktury 
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bezpieczeństwa Unia Europejska (UE), umacniająca się Organizacja 

Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Organizacja Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie (OBWE), do której należą wszystkie państwa 

Europy oraz Stany Zjednoczone i Kanada.  

Z prawnego punktu widzenia i zgodnie z zapisami Traktatu 

Waszyngtońskiego Sojusz Północnoatlantycki nie odpowiada za 

bezpieczeństwo zbiorowe w Europie, jednak w miarę wydarzeń i wzrostu 

zagrożeń na naszym kontynencie, sojusz ukierunkował się także ku 

europejskiemu systemowi bezpieczeństwa. Ponadto funkcjonuje jeszcze 

ponad trzydzieści sześć tysięcy organizacji o charakterze światowym, 

regionalnym i subregionalnym, działających na rzecz pokoju 

i bezpieczeństwa, a wśród nich Organizacja Czerwonego Krzyża i Organizcja 

Narodów Zjednoczonych 

1. W obszarze bezpieczeństwa europejskiego funkcjonują dwa odrębne 

poglądy. Niewielka grupa państw eurosceptycznych jest przeciwna, ale 

większość krajów jedyny sposób widzi w dialogu i współpracy, dla 

utworzenia i wzmacniania wspólnego systemu bezpieczeństwa 

europejskiego, z ponadnarodowymi strukturami obronnymi. Początki 

działań mających na celu grupowe zapewnienie bezpieczeństwa krajom 

Europy sięgają końca XIX w., gdy podpisano Trójprzymierze (1873 r.) – 

układ sojuszniczy Niemiec, Rosji i Austro-Węgier, zobowiązujący strony do 

prowadzenia wspólnej polityki w przypadku zagrożenia oraz stanowiący 

 
1 W. Malendowski, Ruch państw niezaangażowanych, [w:] W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz 

(red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004, s. 34-38, 307-311; W. Malendowski, 
Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] W. 
Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004, s. 379; W. 
Malendowski, Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie, [w:] W. Malendowski, 
Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004, s. 421-431; B. 
Balcerowicz, Bezpieczeństwo militarne (szkic do skryptu – materiał pomocniczy do 
przedmiotu: Bezpieczeństwo militarne), [w:] www.inp.uw.edu.pl, s. 1-19; W.V. Roth Jr, 
NATO wobec światowych wyzwań XXI w., tłum. A. Adamowicz, Biuletyn informacyjny 
Biblioteki Sejmowej, 2 (1), 1999, http://libr.sejm.gov.pl; M. Toczek, Bezpieczeństwo 
narodowe, 2013, www.klubinteligencjipolskiej.pl; J. Buczyński, System bezpieczeństwa 
europejskiego: zarys problemów badawczych, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja 
dla Bezpieczeństwa, 2, 2014, s. 38. 
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o wzajemnej pomocy w razie agresji ze strony państw spoza układu. 

Ustalenia te zmienił Kongres Berliński (1878 r.), tworząc w Europie nowe 

układy sił, które przetrwały do i wojny światowej. Mimo porozumienia, 

konflikty rozwiązywano siłowo, a nie na drodze dyplomatycznej 

i kompromisów, bowiem każda ze stron, mimo bezpośredniego zagrożenia, 

widziała jedynie własne interesy i zachowanie jak największych stref 

wpływów. Nie prowadzono dialogu w kwestii sposobów kształtowania 

wspólnego systemu bezpieczeństwa europejskiego w przyszłości. Podczas 

Konferencji Wersalskiej (1919 r.) powstała koncepcja nowego systemu, 

który w formie organizacyjno-strukturalnej wszedł w życie w 1920 r., jako 

Liga Narodów. Początkowo należały do niej 42 państwa, a były okresy, że 

nawet 60, także spoza Europy. USA stwierdziły, że nie będą czynnie 

uczestniczyć w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa 

z przyczyn proceduralnych (tzw. doktryna Monroe’go) i nie przystąpiły do 

Ligi. System wersalski nie sprawdził się, wobec braku spójnej polityki oraz 

pojawieniu się sprzeczności między najsilniejszymi państwami w kwestii 

roli Niemiec i Rosji w Europie. Główne nieporozumienia powstały między 

Francją a Wielką Brytanią, które powinny być wówczas gwarantami 

europejskiego bezpieczeństwa. Francja optowała za osłabianiem Niemiec, 

by nie zagrażały europejskiemu bezpieczeństwu, czego nie popierała 

Wielka Brytania, obawiając się wzrostu potęgi Francji. Nieporozumienia 

między członkami Ligi oraz brak silnej centralnej decyzyjności, a przede 

wszystkim nieobecność USA, wystąpienie z sojuszu Japonii i Niemiec (1933 

r.) oraz Włoch (1937 r.) i ZSRR (członek w latach 1934-1939) spowodowały, 

że słaba Liga nie była w stanie zapobiec wybuchowi II wojny światowej. 

Została rozwiązana w 1946 r.2. 

Okres powojenny obfitował w powoływanie organizacji bezpieczeństwa 

europejskiego, w oparciu o negatywne doświadczenia Ligi Narodów oraz 

pozytywne – koalicji militarnych, sprawdzonych w trakcie działań 

wojennych. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchil podkreślił wówczas 

 
2 W. Malendowski, Ruch państw niezaangażowanych, op. cit., s. 37-38; W. Malendowski, Rola 

ONZ w utrzymaniu pokoju ..., op. cit. s. 379; J. Buczyński, op. cit. s. 41-43. 
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konieczność „powołania do życia Stanów Zjednoczonych Europy”, dla 

wspólnej odbudowy zniszczonych wojną gospodarek oraz zmniejszenia 

dystansu gospodarczego Europa – USA, z obawy przed trwałym 

uzależnieniem od szeroko płynącej powojennej amerykańskiej pomocy. 

Konieczne stało się także włączenie Niemiec do struktur bezpieczeństwa 

europejskiego, dla zapobieżenia ich militaryzacji i  kontroli nad ich 

gospodarką. Projekt ten miał na celu wzmocnienie Europy Zachodniej oraz 

przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym ze strony ZSRR, utrzymującym się 

przez cały okres zimnej wojny. Pierwszym etapem w powojennej 

systemowej integracji europejskiej było podpisanie w 1947 r. w Dunkierce 

sojuszu wojskowego Wielka Brytania – Francja, który w 1948 r., na mocy 

Traktatu Brukselskiego, zasiliły Holandia, Belgia i Luksemburg, tworząc tzw. 

Unię Zachodnią (UZ). Jej głównym celem było zapobieżenie powrotowi 

Niemiec do agresywnej polityki, a podstawowym zadaniem – gwarancje 

wspólnego bezpieczeństwa sojuszników oraz udzielanie natychmiastowej 

pomocy w razie ataku zbrojnego na któregoś z członków. Kolejnym 

systemowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa europejskiego było 

powołanie, Traktatem Londyńskim (1949 r.), Rady Europy (RE) – otwartej 

organizacji międzyrządowej, której państwami założycielskimi były Belgia, 

Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 

Brytania i Włochy. Współczesna RE nadal jest prężnie działającą strukturą 

zrzeszającą 47 państw, z zakresem odpowiedzialności wykraczającym poza 

Europę, obejmującym takie obszary bezpieczeństwa, jak ochrona praw 

człowieka, ochrona zdrowia i środowiska oraz sprawy społeczne, 

młodzieży, mniejszości narodowych, kultury, czy kwestie prawne3. 

W okresie zimnej wojny, w ramach budowy systemu bezpieczeństwa 

globalnego i europejskiego, powołano do życia kilka struktur, w części nadal 

pozostających istotnymi filarami bezpieczeństwa światowego 

i europejskiego. w 1945 r. powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych 

 
3 W. Malendowski, Architektura bezpieczeństwa Europejskiego, [w:] W. Malendowski, Cz. 

Mojsiewicz (red.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2004, s. 559-652; J. Buczyński, 
op. cit. s. 43-44. 
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(ONZ), a w 1949 r. – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). 

w Bloku Wschodnim funkcjonowały dwie struktury: gospodarcza – Rada 

Wzajemnej Współpracy Gospodarczej (RWPG) i militarna – Układ 

o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, zwany Układem 

Warszawskim (UW). Kontrolowaną przez ZSRR RWPG powołano w 1949 r. 

Przystąpiły do niej Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR 

i Albania oraz NRD, a później Mongolia (1962 r.), Kuba (1972 r.) i Wietnam 

(1978 r.). UW powołany został w 1955 r., w odpowiedzi na remilitaryzację 

Niemiec Zachodnich i ich przyjęcie do NATO (1955 r.). Państwami 

założycielskimi były ZSRR, Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, 

Węgry i Albania. Ta ostatnia zawiesiła swoje członkostwo w 1960 r., 

a w 1968 r. opuściła UW. Obydwie organizacje Bloku Wschodniego zostały 

rozwiązane w 1991 r. Równocześnie państwa Europy Zachodniej 

rozpoczęły starania o wypracowanie własnych struktur szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. z inicjatywy Roberta Schumana, powołano Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS, 1951 r.), której państwami założycielskimi 

były Belgia, Francja, Luksemburg, Niemcy i Włochy Była ona pierwszą 

w historii naszego kontynentu ponadnarodową organizacją, mającą na celu 

bezpieczeństwo gospodarcze członków. w 1958 r., na mocy Traktatów 

Rzymskich, utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) 

i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA), z celem ujednolicenia 

działań gospodarczych oraz rozwoju przemysłu dla pokojowego 

wykorzystania energii atomowej. w 1975 r. powołano „ponadblokową” 

organizację – Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE). 

Jej inicjatorem był ówczesny Minister Spraw Zagranicznych PRL – Adam 

Rapacki, który w trakcie XIX Sesji ONZ w 1964 r. zgłosił propozycję 

utworzenia organizacji, mającej na celu opracowanie zasad kształtowania 

stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w Europie, w kontekście 

obecności dwóch przeciwstawnych bloków. Podstawą miało być przede 

wszystkim nawiązanie kontaktów politycznych i militarnych między NATO 

a Układem Warszawskim, ale także kontrola zbrojeń i militarne aspekty 

bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza i naukowo-badawcza oraz 
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w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka. KBWE 

w 1994 r. została przemianowana w Organizację Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie (OBWE), współcześnie nieco tracącą na znaczeniu, 

wobec powoływania nowych struktur szeroko pojętego systemu 

bezpieczeństwa europejskiego4. 

Okres zimnej wojny oparty był na względnie stabilnym oraz względnie  

przewidywalnym podziale świata i Europy, z dwu- i wielostronną 

współpracą międzynarodową oraz aktywnością organizacji 

międzynarodowych. Taka sytuacja trwała do 1992 r., gdy Traktatem 

z Maastricht powołano Unię Europejską (UE) – związek demokratycznych 

państw Europy, łączący funkcjonujące do tego czasu organizacje szeroko 

pojętej wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Rozpoczęła 

działalność 1 listopada 1993 r., skupiając początkowo 12 państw 

założycielskich i pierwszych członków. Jej działania obejmowały 

współpracę gospodarczą i walutową, unię celną i politykę rolną, wymiar 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej, terroryzmu, przemytu narkotyków, handlu ludźmi 

i przeciwdziałanie rasizmowi. Zgodnie ze słowami doradcy prezydentów 

USA Henry’ego Kissingera, że „zagrożenia wojenne w Europie się 

zmniejszyły, ale niepewność europejskiego bezpieczeństwa jest o wiele 

większa”, UE stanęła przed nowymi wyzwaniami. Na szczycie w Kolonii 

w czerwcu 1999 r. 15 państw członkowskich postanowiło o wzmocnieniu 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, dając początek Europejskiej Polityce 

Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Przełom XX i XXI w. wyznaczył jej wiele 

dodatkowych zadań, wynikających z pojawienia się nowych zagrożeń dla 

wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa w stosunkach 

międzynarodowych, w formie naruszania suwerenności państw, a także 

 
4 W. Malendowski, Rola ONZ w utrzymaniu pokoju ..., op. cit. s. 380-382, 399-401; J. 

Buczyński, op. cit. s. 44-45; M. Gocuł, Sojusz gwarantem stabilizacji, „Przegląd Sił 
Zbrojnych”, 1, 2015, s. 41-43; B. Balcerowicz, op. cit., s. 13, 24; Konferencja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, https://encyklopedia.pwn.pl; M. Jarosiński, 
Powstanie RWPG, 2016, https://dzieje.pl; T. Leszkowicz, Jak powstał i funkcjonował 
Układ Warszawski?, 2011, https://histmag.org.  
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przemocy politycznej, ekonomicznej i militarnej. w grudniu 2002 r. 

podpisano porozumienie „Berlin Plus”, pozwalające na korzystanie ze 

struktur i zasobów NATO w wykonywaniu zadań EPBiO. Współczesna UE 

dysponuje licznymi instytucjami i agencjami, służącymi zapewnieniu 

skuteczności prowadzonej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

w Europie. w kształtowaniu europejskiej strategii bezpieczeństwa wzięto 

pod uwagę szerokie spektrum zagrożeń politycznych, ekonomicznych, 

gospodarczych, społecznych, ekologicznych i energetycznych, a także 

konflikty regionalne, terroryzm, cyberterroryzm, masowe migracje i spadek 

nakładów na obronność. UE w nowej formule stała się zatem 

międzynarodową organizacją, ukierunkowaną na zapewnienie szeroko 

pojętego systemu bezpieczeństwa w Europie, ale i poza nią. Jest organizacją 

nadal otwartą na nowych członków5. 

W zakresie unijnego europejskiego systemu bezpieczeństwa obecne są 

organy, instytucje i agencje odpowiedzialne za prowadzenie wspólnej 

polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa i obrony, a są to: Komitet 

Polityczny i Bezpieczeństwa (Political and Security Committee, PSC), 

Komitet Wojskowy UE (EU Military Committee, EUMC), Sztab Wojskowy UE 

(EU Military Staff, EUMS), Grupa Polityczno-Wojskowa (Political-Military 

Group, PMG), Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego 

(Civilian Aspects of Crisis Management, CivCom) i Europejska Agencja 

Obrony (European Defence Agency, EDA) oraz Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych (ESDZ, European External Action Service, EEAS). PSC 

opracowuje decyzje Rady UE i nadzoruje ich wdrażanie. EUMC jest 

najwyższym ciałem wojskowym UE, konsultującym kraje członkowskie 

w kwestiach militarnych. Podlegający Komitetowi Wojskowemu UE – EUMS 

odpowiada za proces planowania strategicznego na szczeblu politycznym, 

a zadaniem jego Komórki Cywilno-Wojskowej jest pomoc w planowaniu 

i prowadzeniu operacji reagowania kryzysowego UE, zwłaszcza 

 
5 W. Malendowski, Architektura bezpieczeństwa  ..., op. cit. s. 560; J. Buczyński, op. cit. s. 45-

46; S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 61; 
Kalendarium: unijna współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony, 2018, 
www.consilium.europa.eu/pl/policies/defence-security.  



 

89 
 

w przypadkach wymagających skoordynowania działań cywilnych 

i wojskowych. Zadaniem PMG jest opracowywanie dokumentów, 

zatwierdzanych następnie przez PSC. EDA służy pomocą państwom 

członkowskim i Radzie Europejskiej w doskonaleniu zdolności obronnych 

oraz zarządzaniu kryzysowym i wsparciu EPBiO. Poza wymienionymi działa 

szereg innych unijnych instytucji i agencji, służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa, a są to m.in.: Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem 

(European Union Institute for Security Studies, EUISS), Europejskie Kolegium 

Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College, ESDC), 

Centrum Satelitarne UE (European Union Satellite Centre, EUSC), Europejska 

Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety Agency, 

EMSA), Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European 

Network and Information Security Agency, ENISA). w ramach tych instytucji 

i agencji określono elementy i podmioty systemu bezpieczeństwa 

europejskiego (państwa, organizacje, instytucje) oraz wykazano ich 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne (narodowe), regionalne 

i globalne. Przedstawiono także potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa 

europejskiego oraz wskazano procedury realizacji celów strategicznych 

w tym obszarze. Działania tych instytucji i agencji koordynują i wspierają 

najważniejsze organy UE: Parlament Europejski, Rada Europejska z jej 

Przewodniczącym, Rada Unii Europejskiej (Prezydencja), Trybunał 

Sprawiedliwości i Europejski Bank Centralny6. 

W systemie europejskiego bezpieczeństwa i obrony ważną rolę nadal 

pełni NATO. Wraz ze zmianą sytuacji międzynarodowej i zwiększeniem 

liczby suwerennych członków z 16 do 29, zmienił się zasięg oddziaływania 

strategicznego i zakres zadań Sojuszu, tak w obrębie obszaru traktatowego, 

jak i poza nim, z koniecznością zacieśniania współpracy z UE. Podstawą 

działań, liczącej 27 państw członkowskich, Unii jest koncepcja strategiczna 

zawarta w tzw. „Strategii Solany” (2003 r.), w której mowa jest o „zadaniach 

 
6 W. Malendowski, Architektura bezpieczeństwa  ..., op. cit. s. 561-562, 579-584; J. Buczyński, 

op. cit. s. 47; Kalendarium: unijna współpraca ..., op. cit.; Z. Kuźniar, A. Fronczyk, op. cit., 
s. 43-44 . 
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petersberskich” – operacjach humanitarnych i pokojowych, 

podejmowanych na obszarze UE i poza nim. Obecnie rolę tę pełnią: Wspólna 

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólna Polityka 

Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), która w grudniu 2007 r., po wejściu 

w życie Traktatu Lizbońskiego, zastąpiła EPBiO. Traktat przewidział 

powołanie wspomnianej wyżej ESDZ, której rolą jest wspieranie Wysokiego 

Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa 

w prowadzeniu WPZiB i WPBiO, a także pomoc przewodniczącym Rady 

Europejskiej i Komisji Europejskiej w pełnieniu ich zadań w zakresie 

polityki zewnętrznej. Bieżące działania ESDZ nadzoruje jej Sekretarz 

Generalny, a zwierzchnikiem jest Wysoki Przedstawiciel. Zasadniczym 

zadaniem WPBiO jest budowanie zdolności obronnych UE i wzmocnienie jej 

potencjału w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Przewiduje stałą, 

zorganizowaną współpracę cywilną i militarną wszystkich państw 

członkowskich w zakresie obrony, zobowiązując je równocześnie do 

wzmacniania własnego potencjału militarnego. Traktat rozszerza także rolę 

EDA, której podstawowymi zadaniami są: rozwój zdolności obronnych 

państw, współpraca w zakresie zakupu uzbrojenia, rozbudowa 

europejskiego przemysłu obronnego i tworzenie rynku uzbrojenia, a także 

prowadzenie wielonarodowych programów badawczo-rozwojowych 

w zakresie obronności. Traktat zwiększa również zakres „zadań 

petersberskich” o walkę z terroryzmem, podkreślając konieczność 

solidarności państw w przypadku ataku terrorystycznego. To samo dotyczy 

także wystąpienia klęski żywiołowej7. 

 
7 W. Malendowski, Architektura bezpieczeństwa  ..., op. cit. s. 563-567, 571-573; B. 

Balcerowicz, op. cit., s. 19-22; Rola NATO w strukturze bezpieczeństwa UE, Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej, 2010/C 76 E, www.infor.pl; Z. Kuźniar, A. Fronczyk, 
Bezpieczeństwo Polski w zjednoczonej Europie. Wybrane uwarunkowania, „Zeszyty 
Naukowe WSOWL”, 4 (162) 2011, s. 39-40, 44; W.V. Roth Jr., op. cit.; R. Sendek, 
Czarnogóra już w NATO, www.polska-zbrojna.pl; S. Koziej, Analiza: Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej: od Strategii Globalnej do PESCO, 2018, 
http://pulaski.pl; P. Mickiewicz, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ery 
„globalnego nie-pokoju”. Koncepcje i praktyczna implementacja na początku XXI wieku, 
„Rocznik Integracji Europejskiej”, 1, 2007, s. 78-81; M. Gocuł, op. cit., s. 43-45; 
Kalendarium: unijna współpraca ..., op. cit.; Europejska Służba Działań Zewnętrznych, 
www.msz.gov.pl. 
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Pierwszym dużym osiągnięciem w budowie unijnego bezpieczeństwa 

było powołanie w 1992 r. przez Niemcy i Francję wojskowej struktury 

wielonarodowej – Eurokorpusu (EC), z siedzibą w Strasburgu. EC rozpoczął 

działalność w 1993 r., a w 2006 r. – osiągnął pełną zdolność operacyjną. 

Obecnie państwami ramowymi EC są Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia 

i Luksemburg, a państwami stowarzyszonymi – Grecja, Włochy, Turcja, 

Rumunia i Polska. EC liczy ok. 50–60 tysięcy żołnierzy i od 2001 r. wchodzi 

w skład Sił Szybkiego Reagowania NATO, zdolnych do rozmieszczenia 

w ciągu 60 dni i prowadzenia działań operacyjnych przynajmniej przez rok. 

w ramach UE najwyższym ciałem decyzyjnym w kwestiach operacyjnych 

Eurokorpusu w zakresie WPBiO jest Rada Europejska. Decyzje te obejmują 

przede wszystkim ochronę ludności cywilnej na obszarach klęsk 

żywiołowych, ewakuację obywateli UE z miejsc kryzysowych, 

monitorowanie zawieszenia broni i kontrolę granic, ale także – 

prowadzenie działań bojowych. EC może wykonywać działania z mandatem 

NATO, ONZ i OBWE,  a sprawdził się podczas misji w Afganistanie oraz 

w Kosowie i Sarajewie. Drugą tego typu jednostką miał być Europejski 

Korpus Szybkiego Reagowania (tzw. „armia europejska”), jednak jej 

formowanie nie doszło do skutku. Od 2004r., w oparciu o Deklarację 

o Europejskich Zdolnościach Militarnych (Declaration on European Military 

Capability, Bruksela 2004), UE rozpoczęła proces ich wzmacniania. 

w ramach tych działań formowane są wielonarodowe lub narodowe 

jednostki, tzw. Grupy Bojowe UE (EU Battlegroups, EUBG). Są to jednostki 

natychmiastowego reagowania, w sile około 1500 żołnierzy, zdolnych do 

podjęcia mniejszych operacji w ciągu 15 dni i prowadzenia ich przez 30 – 

120 dni8. 

W 2008 r. Rada Europejska przyjęła Raport Wysokiego Przedstawiciela 

w sprawie implementacji Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa (ESB). 

 
8 B. Balcerowicz, op. cit., s. 22-23; Z. Kuźniar, A. Fronczyk, op. cit., s. 40-41; Unijna 

współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony,  
www.consilium.europa.eu/pl/policies/defence-security; P. Mickiewicz, op. cit., s. 90-92; 
P. Glińska, Więcej Polski w Eurokorpusie, 2019,  
www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/27598.  
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Zawierał on szereg rekomendacji dla działań UE w zakresie bezpieczeństwa 

na kolejne lata oraz pozytywnie oceniał Europejską Politykę Sąsiedztwa 

i znaczenie współpracy (także strategicznej) z NATO i ONZ. w 2014 r. 

Wysoka Przedstawiciel i Wiceprzewodnicząca RE Frederica Mogherini 

przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Donalda Tuska kolejny raport 

dotyczący globalnej sytuacji bezpieczeństwa. Wskazywał on na zagrożenia 

systemu bezpieczeństwa na świecie, zwłaszcza w kontekście używania siły 

i siłowej zmiany granic suwerennych państw. w 2015 r. RE upoważniła 

Mogherini do przygotowania, wraz z państwami członkowskimi, nowej 

strategii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Wiele istotnych decyzji 

dotyczących zacieśnienia współpracy UE – NATO zapadło podczas szczytu 

Sojuszu w Warszawie w lipcu 2016 r. oraz szczytu UE w Bratysławie we 

wrześniu tego samego roku. w trakcie tego drugiego padła propozycja 

zintensyfikowania działań obejmujących europejskie bezpieczeństwo 

i obronę. Plan ich wdrażania działań zatwierdzony został w grudniu 2016 r., 

a wprowadzany w życie w roku 2017. Obejmuje on reagowanie na konflikty 

i kryzysy zewnętrzne, budowanie zdolności obronnej partnerów oraz 

ochronę UE i jej obywateli. Dla realizacji tych celów ustanowiono 

Skoordynowany Roczny Przegląd w Zakresie Obronności (Coordinated 

Annual Review of Defence, CARD), Stałą Współpracę Strukturalną 

(Permanent Structural Cooperation, PESCO) oraz Wspólną Obronę 

i Bezpieczeństwo (Common Defence and Security, CDS). Powołano także 

Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (Military Planing 

and Conduct Capability, MPCC). Celem CARD jest zacieśnienie współpracy 

obronnej państw członkowskich oraz uzyskanie lepszej orientacji 

w kwestiach wydatków na obronę i ich niedoborów, ale także inwestycje 

i badania naukowe. PESCO obejmuje zacieśnienie współpracy w zakresie 

szkolenia oraz rozwijania zdolności i gotowości operacyjnej. Porozumienie 

o utworzeniu tego nowego sojuszu podpisały 23 z 28 państw 

członkowskich UE, sprzeciwiła się Wielka Brytania, nie przystąpiły Dania, 

Irlandia, Malta i Portugalia, przystąpiła natomiast nie należąca do NATO – 

Austria. Zaznaczono przy tym, że PESCO nie będzie sojuszem 



 

93 
 

konkurencyjnym dla NATO, służyć ma bowiem zacieśnieniu współpracy 

obronnej państw UE wobec imperialistycznej polityki Rosji, co przez 

niektórych odczytywane jest jako wstęp do formowania ponadnarodowej 

armii UE. CDS wyznaczono zadania obejmujące synchronizację planowania 

obronnego, poszerzenie zakresu wspólnych programów zbrojeniowych 

i tworzenie wspólnych formacji wojskowych o gotowości operacyjnej, 

a także kwestie uzupełniania się UE i NATO w realizacji zadań obronnych. 

MPCC służyć ma poprawie spójności i skuteczności struktur zarządzania 

kryzysowego oraz wzmocnieniu unijnych instrumentów szybkiego 

reagowania, w tym grup bojowych oraz zdolności cywilnych. Tych ostatnich 

dotyczy, opublikowany w listopadzie 2018 r., dokument zatytułowany 

„Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 

w Radzie w sprawie ustanowienia umowy w zakresie cywilnego wymiaru 

WPBiO”. Istotne bowiem znaczenie przypisywane jest obecnie właśnie 

wymiarowi cywilnemu wspólnej polityki, który pozwoli na zwiększenie 

strategicznej autonomii UE i jej zdolności do działania w zakresie 

bezpieczeństwa europejskiego, prowadząc równocześnie do wzmocnienia 

współpracy UE – NATO. Zapadły wówczas decyzje o zwiększeniu wkładu 

(personel, sprzęt, szkolenia, finansowanie) wspólnego i poszczególnych 

państw w cywilny wymiar WPBiO, a także o zwiększeniu liczby ekspertów 

w misjach (do 70% wszystkich pracowników) oraz w ich szkoleniu (kursy 

językowe i z zakresu bezpieczeństwa). Postanowiono też o usprawnieniu 

procesów decyzyjnych i skróceniu czasu koniecznego dla rozmieszczenia 

misji w terenie (do 30 dni, z koniecznym wyposażeniem dostarczanym 

przez magazyn strategiczny). Kolejne decyzje dotyczyły większej integracji 

i koordynacji procesów planowania i wdrażania działań w obszarze WPZiB 

i WPBiO w sytuacjach kryzysowych oraz komplementarności cywilnego 

i wojskowego wymiaru WPBiO. Ważną rolę przypisano również 

intensyfikacji partnerskiej współpracy nie tylko z NATO, ONZ i OBWE, ale 

także Unią Afrykańską (UA) i Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-

Wschodniej (ASEAN). Zakończenie wykonania wszystkich działań podjętych 
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w tym zakresie planowane jest  na pierwsze tygodnie lata 2023 r.9. 

Burzliwe wydarzenia końca XX w., konflikt na Bałkanach, zmiana sytuacji 

geopolitycznej w Europie i masowe migracje oraz utrzymująca się nadal 

imperialistyczna polityka Rosji, wymogły na państwach europejskich 

podjęcie zdecydowanych decyzji. NATO, jako sojusz ponadeuropejski ma 

szeroki zakres zadań, zapewniających stabilizację i pokój w wielu zapalnych 

miejscach Europy i świata. Kraje zjednoczone w UE i NATO oraz państwa 

partnerskie i oczekujące na członkostwo, dostrzegły konieczność 

zintensyfikowania wysiłków, mających na celu szeroko pojęty system 

bezpieczeństwa i obrony. Służyć temu ma zawiązywanie nowych sojuszy 

(mniejsza liczba państw członkowskich), ale przede wszystkim tworzenie 

organów, instytucji i agencji UE, mających na celu wprowadzanie w życie 

programów dotyczących europejskiego bezpieczeństwa i obrony, we 

współpracy z NATO, ONZ i OBWE. Pozytywnym przykładem jest z jednej 

strony zakończenie wojny bałkańskiej i członkostwo kilku państw tego 

regionu w Sojuszu i UE, z drugiej zaś doprowadzenie do wzmocnienia 

siłami międzynarodowymi wschodniej flanki, a także coraz skuteczniejsze 

zabezpieczanie flanki południowej NATO. Wydaje się, że powołane 

w ramach UE instytucje i agencje skutecznie działają w obszarze systemu 

bezpieczeństwa i obrony, wpływając na państwa członkowskie w kwestiach 

odpowiedniego finansowania i rozwoju struktur wewnętrznych oraz ich 

włączania w działania wspólne. Obecna polityka bezpieczeństwa i obrony 

UE, obok kwestii militarnych, dużą rolę przypisuje jej cywilnym aspektom, 

w prowadzeniu działań i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, co ma 

zapewnić jej strategiczną autonomię w zakresie działań, widząc 

 
9 Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Aktualizacja ESB, MON 2012, www.msz.gov.pl; 

Unijna współpraca ..., op. cit.; A. Wiejak, 23 kraje UE w tym Polska stworzyły sojusz 
wojskowy, 2017, http://prawy.pl/61060; Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii 
Europejskiej: od Strategii Globalnej do PESCO, „Pulaski Policy Paper”, 1, 2018, 
https://pulaski.pl; Konkluzje Rady i przedstawicieli państw członkowskich zebranych 
w Radzie w sprawie ustanowienia umowy w zakresie cywilnego wymiaru WPBiO, 
Sekretariat Generalny Rady, Bruksela 19 listopada 2018, Załącznik 14305/18; 
Kalendarium: unijna współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony, 2018, 
www.consilium.europa.eu/pl/policies/defence-security.  



 

95 
 

równocześnie konieczność ścisłej współpracy z NATO. Wydaje się, że 

sytuacja geopolityczna, jaka wytworzyła się pod koniec XX w. i na początku 

XXI w. w Europie, wymusiła konieczność zintensyfikowania współpracy 

państw w zakresie szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa i obrony, 

z aktywnym udziałem struktur UE i NATO, czego efekty już są widoczne. 
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Abstract 

The role of European institutions in the international security and 

defense system 

Security and defense are the basic tasks of policy of states and international 

institutions for maintaining peace. The development of European security 

structures gained momentum after the end of the Cold War, when many 

countries of the former Eastern Bloc became members of NATO and the EU. 

Faced with threats from the east and south, including imperialist and 

aggressive Russian policy, European institutions began to create non-

military and military structures. Many institutions and agencies have been 

created with the aim of implementing European security and defense 

programs in cooperation with many international organizations, including 

NATO, the UN and the OSCE. The positive effects of cooperation between 

countries are already visible.   

Key words:  security, security and defense system, European institutions 
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Geopolitics Strikes Back or The Rise of Geopolitics? 
Czyli słów kilka o fenomenie geopolityki w Polsce 

 
 

Pytania stare i nowe 

 Celem niniejszego tekstu, zainspirowanego po części pojawieniem się na 

polskiej scenie geopolitycznej projektu Nowej Geopolityk, jest postawienie 

pytania o charakterze fundamentalnym, dotyczącego samej istoty refleksji 

nad geopolityką w Polsce. Będzie ono obejmować dwa pytania składowe, 

stanowiące jednakże dwie wzajemnie na siebie wpływające aspekty 

jednego problemu, który może być rozwiązany dopiero w drodze 

uchwycenia zachodzącej między nimi synergii. Pierwsze z nich wiąże się 

z ciągle nierozwianymi (a w każdym razie niedostatecznie) wątpliwościami 

dotyczącymi określenia eidosu geopolityki, drugie natomiast z przyczynami 

oraz formą jej pojawienia się (odrodzenia?) w polskiej debacie publicznej. 

Moim zamierzeniem jest wykazanie, iż niemożliwa jest w pełni adekwatna 

i zadowalająca odpowiedź na którekolwiek z tych pytań bez jednoczesnej 

odpowiedzi na oba. Co więcej, dopiero refleksja nad obydwoma 

zagadnieniami rozumianymi jako dwie strony tej samej monety umożliwi 

zrozumienie o czym tak naprawdę myślimy i mówimy w trakcie licznych 

debat nad geopolityczną sytuacją Polski u progu trzeciej dekady XXI wieku. 

 Dla specjalistów z dziedziny geopolityki kwestia trafnego określenia 

istoty  geopolityki może wydawać się problemem tyle zaskakującym co 

bezprzedmiotowym, gdyż w świetle literatury przedmiotu dysponujemy jej 

precyzyjnymi definicjami oraz klasyfikacjami, powszechnie stosowanymi 
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zarówno w polskim, jak i w zagranicznych środowiskach geopolitycznych. 

Taka konstatacja wydaje się być uzasadniona, lecz jednocześnie nie oznacza 

ona braku istnienia problemu. w polskiej debacie publicznej od dłuższego 

czasu jesteśmy świadkami zjawiska poddawania w wątpliwość statusu 

geopolityki jako dyscypliny naukowej oraz próby obrony i afirmacji 

takowego. Moim zdaniem nie można powiedzieć, by zjawisko to celnie 

odnosiło się do problemu (potencjalnej) nieokreśloności geopolityki ani też 

by rozmijało się z nim zupełnie. Wydaje się ono natomiast z nim przecinać, 

dotykając problemu, lecz nie obejmując jego sedna. w tym miejscu po raz 

pierwszy dochodzimy do punktu, w którym możliwe jest wskazanie dwóch 

stron (a przynajmniej zasygnalizowanie) interesującego nas w tym tekście 

pytania. Wspomniana wyżej kwestia wątpliwości związanych z definicją 

geopolityki wiąże się zwykle z próbą określenia czym ona jest, lecz jedynie 

w ramach skończonej listy form, jakie może ona przyjmować. Innymi słowy, 

cała refleksja w tym aspekcie skupia się na tym czym geopolityka jest, 

pomijając jednocześnie próbę odpowiedzi na pytanie czy dotychczasowe 

rozważania w tym zakresie uwzględniły wszystkie możliwe formy 

aktywności społecznej. Istotniejsze jest dla nas zatem nie to, co dla nas 

oczywiste, gdy prowadzimy rozważania nt. geopolityki, lecz to, co oczywiste 

nie jest i czego tym samym nasze pole widzenia nie obejmuje. Nie chodzi tu 

zresztą jedynie o czysto formalistyczne roztrząsania w duchu ars gratia ars. 

Moim zdaniem jedynie dostrzeżenie zasygnalizowanego wyżej brakującego 

elementu definicyjnej układanki pozwoli zrozumieć istotę fenomenu 

związanego z drugim pytaniem szczegółowym, dotyczącym przyczyn 

i formy pojawienia się (odrodzenia?) geopolityki w Polsce. Powszechnie 

przyjętym sposobom percepcji konceptualizacji geopolityki jakimi 

dysponujemy obecnie wydaje się bowiem umykać głębsze znaczenie 

geopolitycznego fenomenu jaki obserwujemy w Polsce od kilku lat, 

w najlepszym zaś razie nie poświęcają mu one należytej uwagi. 
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Znaczenie precyzji 

 Zanim jednak skierujemy naszą uwagę na wspomniany wyżej brakujący 

element niezbędny do adekwatnego rozumienia istoty geopolityki, skupmy 

się przez chwilę nad tymi aspektami geopolitycznego spektrum, do których 

odwołania mają obecnie miejsce najczęściej. w tym celu odwołamy się do 

wywiadu z prof. Witoldem Wilczyńskim, który pojawił się w kwietniu 

ubiegłego roku na kanale Youtube Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

1. Krótki ten materiał, liczący nieco ponad 6 minut, zawiera dwa istotne dla 

poniższych rozważań stwierdzenia. w pierwszym z nich prof. Wilczyński 

wskazuje na wielość określeń geopolityki, zgodnie z którymi jest ona 

ujmowana jako paradygmat, doktryna lub sposób myślenia. Odrzuca je on 

jednak jako „niepotrzebne”, podkreślając naukowy charakter geopolityki, 

będącej jego zdaniem dyscypliną naukową w takim samym stopniu jak 

stanowiąca jej fundament geografia. Wskazane przez prof. Wilczyńskiego 

sposoby rozumienia geopolityki są de facto komplementarne z punktu 

widzenia literatury przedmiotu2, w której geopolityka jest definiowana 

przede wszystkim jako dyscyplina naukowa, przy jednoczesnym 

potwierdzeniu faktu przyjmowania przez nią także innych form. 

Postawienie w tym miejscu kropki nie wydaje się jednak wystarczające. 

w kontekście dylematów definicyjnych geopolityki konieczne wydaje się 

odwołanie do dwóch przejawów sporu o jej naukowy status, z których 

pierwszy ma miejsce w szeroko pojętej debacie publicznej, drugi zaś 

w debacie akademickiej. w pierwszym przypadku geopolityka jest 

kontestowana jako dyscyplina naukowa przez osoby zajmujące się 

problematyką międzynarodową w sposób hobbystyczny, zawodowy lub 

naukowy, jednakże w odniesieniu do tych ostatnich mamy tu do czynienia 

z dezawuowaniem naukowego charakteru geopolityki w sposób dość 

powierzchowny. w przypadku drugim dezawuowanie to przybiera już 

postać fachową i wysoce specjalistyczną, a jego autorami są przedstawiciele 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=rmYNOUZGvpg [dostęp: 04.06.2020]. 
2 Zob. m. in. J. Macała, Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji, w: Z. Lach, J. Wendt, 

Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010, ss. 10-20. 
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IR, jak również nurtu określanego jako critical geopolitics. Ci ostatni uznają 

geopolitykę nie za narzędzie naukowe służące zdobywaniu wiedzy nt. 

zależności pomiędzy uwarunkowaniami czasoprzestrzennymi, a potęgą 

i polityką zagraniczną państwa, lecz za praktykę z zakresu rządzenia 

państwem, mającą na celu „wytwarzanie” czy też „terytorializację” 

przestrzeni. Praktyka ta ma charakter ideologiczny, co wiąże się 

z nadawaniem przestrzeni wymiaru symbolicznego poprzez jej 

dychotomizację, tj. podział na to, co jest „Tutaj” i gdzie mieszkamy „My” 

czyli „Swoi” oraz na to, co jest „Tam” i gdzie mieszkają „Oni” czyli „Obcy”3. 

w tym miejscu warto pokusić się o stwierdzenie, że obrona przed tego typu 

zarzutami będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy nie tylko podkreślany będzie 

fakt przyjmowania przez geopolitykę wielości form, lecz również gdy 

geopolityka będzie dysponowała precyzyjną definicją nie tylko dla swojej 

formy naukowej, lecz również dla wszelkich innych. Wtedy duża część 

sporów nt. jej istoty stanie się bezprzedmiotowa.  

 W tym właśnie celu konieczne jest uzupełnienie owej wielości form 

geopolitycznych o jeszcze jeden sposób jej przejawiania się, ważny nie tylko 

z punktu widzenia eksplikacji pojęcia, lecz niezbędny dla odpowiedzi na 

drugie z pytań stanowiących przedmiot tego tekstu, tj. mające na celu 

ustalenie z jakim w gruncie rzeczy zjawiskiem społecznym mamy do 

czynienia. Mówiąc zwięźle, chodzi tu ni mniej ni więcej o zwrócenie uwagi 

na geopolitykę jako par excellence formę aktywności społecznej, którą 

w odróżnieniu od pozostałych form omawianych w literaturze przedmiotu 

przeanalizujemy z socjologicznego punktu widzenia. Analizę tę jednak po 

raz kolejny muszą poprzedzić pewne uwagi natury definicyjnej. 

Otóż w myśli geopolitycznej często przywoływany jest podział geopolityki 

na trzy odmiany, tj. formalną, praktyczną oraz popularną, z których ostatnia 

wiąże się, mówiąc najogólniej, ze społecznymi wyobrażeniami nt. polityki 

 
3 G. Ó Tuathail, J. Agnew, Geopolitics and discourse. Practical geopolitical reasoning in 

American foreign policy, Political Geography, vol. 11, No. 2, March 1992, ss. 191-192; G. 
Ó Tuathail, Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, Minneapolis 1996, 
ss. 7, 14-15. 
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zagranicznej wytwarzanymi za pośrednictwem kultury masowej4. w tym 

miejscu geopolityka zbliża się jak do tej pory najmocniej do związków 

z codziennym życiem „zwykłych obywateli”, mylnym jednakże byłby 

wniosek, że społeczny wymiar geopolityki polegać może jedynie na 

istnieniu w świadomości społecznej w/w wyobrażeń zbiorowych, które 

często są przyswajane w drodze biernej recepcji treści polityczno – 

kulturowych „wtłaczanych” w społeczeństwo w sposób celowy 

i metodyczny, lub w najlepszym razie kreowanych wprawdzie bez intencji 

polityczno – ideologicznych, co jednak obywa się niejako „poza” 

społeczeństwem, nie zaś oddolnie. Interesujący nas tutaj „społeczny” czy 

też „socjologiczny” wymiar geopolityki tyczy się tych przedsięwzięć 

podejmowanych w społeczeństwie, które cechuje działanie świadome, 

celowe i znaczące. Nie wszystkie wprawdzie działania społeczne 

charakteryzują się refleksyjnością ich wykonawców (prawdopodobnie zaś 

należą one do mniejszości), lecz nasza uwaga skupiona będzie głównie na 

tych pierwszych, gdyż z przyjętego w tym tekście socjologicznego punktu 

widzenia tylko one wnoszą nową jakość do rozważań nad geopolityką 

i jednocześnie, jak spróbujemy wykazać w dalszej części tekstu, stanowią 

o istocie geopolitycznego fenomenu jaki w Polsce obserwujemy. Nim jednak  

przejdziemy do ich konkretnego opisu, zwrócimy uwagę ku różnym formom 

i przejawom renesansu geopolityki (geopolityk), a także wyobrażeniom 

geopolitycznym w kilku wybranych krajach świata, opisanym w dwóch 

niezwykle ciekawych i nie mniej ważnych pracach pt. „The Return of 

Geopolitics in Europe?...” pod redakcją Stefano Guzziniego oraz “National 

identities and geopolitical visions” autorstwa Gertjana Dijkinka. 

 

Światowe dylematy 

W niezwykle inspirującej zarówno pod względem metodologicznym jak 

i poznawczym pracy Stefano Guzzini wraz z jej współautorami skupia się na 
 

4 K. Dodds, Geopolitics: a Very Short Introduction, Oxford 2007, ss. 41-45; G. Ó Tuathail, S. 
Dalby, Introduction: rethinking geopolitics. Towards a critical geopolitics, w: G. Ó 
Tuathail, S. Dalby (eds.), Rethinking geopolitics, London 1998, ss. 4-5. 
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konsekwencjach wydarzeń z przełomu lat 80 i 90-tych związanych 

z upadkiem ZSRS, a w rezultacie ładu dwubiegunowego w kontekście 

odrodzenia się (bądź nie) geopolityki w wybranych krajach europejskich. 

Na potrzeby naszych rozważań możemy ograniczyć się w dużym 

uproszczeniu do stwierdzenia, iż badacze skupiają się na analizie związku 

pomiędzy wspomnianymi wydarzeniami, a wystąpieniem w danych krajach 

kryzysu tożsamości w zakresie polityki międzynarodowej, na który to 

kryzys odpowiedzią i swego rodzaju lekarstwem ma być właśnie 

geopolityka5.  

Przyjęty w pracy model metodologiczny zakłada analizę nie tylko 

kryzysu tożsamości, lecz również szeregu czynników (określanych przez 

Guzziniego jako procesowe, proces factors) sprzyjających odrodzeniu 

geopolityki6, co z punktu widzenia naszych rozważań jest istotne nie tylko 

w kontekście samego jej odrodzenia się, lecz także wielości przyjmowanych 

przez nią form. Guzzini oraz pozostali autorzy zwracają dużą uwagę na 

kwestie metodologiczno – definicyjne, lecz paradoksalnie to nie przyjęta 

w pracy definicja geopolityki, lecz wchodzące w skład modelu 

teoretycznego wspomniane „czynniki procesowe” prowokują najmocniej do 

refleksji nad niejednoznacznością geopolityki i wielością przyjmowanych 

przez nią form. Studia przypadku, obejmujące kraje w których odrodzenie 

geopolityki nastąpiło lub nie, wykazują rozmaitość form przybieranych 

przez myśl i/lub praktykę geopolityczną. Autorzy dostrzegają w przypadku 

poszczególnych krajów zjawiska, które w istocie stanowią przejawy różnych 

form geopolityki, odnoszących się m. in. do sfery instytucjonalnej czy 

debaty publicznej7, lecz ich ostateczny werdykt odnośnie odrodzenia 

geopolityki ma charakter całościowy. w toku badań kryzys tożsamości 

w zakresie polityki zagranicznej okazał się być warunkiem sine qua non 

odrodzenia się geopolityki w danym kraju8, jak miało to miejsce np. we 

 
5 S. Guzzini (ed.), The Return of Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy 

Identity Crises, New York 2013, ss. 49-70. 
6 Ibidem, ss. 57-70. 
7 Ibidem, 243-245. 
8 Ibidem, ss. 222-250 
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Włoszech lub w Turcji9.  

Kwestia tożsamości (narodowej) stanowi równie istotne zagadnienie dla 

Gertjana Dijkinka w jego książce będącej zbiorem esejów poświęconych 

tejże oraz tzw. „wizjom geopolitycznym”, które zdaniem autora odnoszą się 

do relacji pomiędzy położeniem geograficznym, a wynikającym z tego 

poczuciem bezpieczeństwa i korzyści lub przeciwnie, z czym wiążą się 

kwestie zbiorowej misji i strategii politycznej10. Podobnie jak w omawianej 

wcześniej pracy autor zwraca uwagę na zróżnicowanie doświadczeń 

historycznych czy sytuacji wewnętrznej (obejmującej czynniki etniczne, 

kulturowe czy ekonomiczne) leżących u podstaw takich a nie innych wizji 

geopolitycznych, lecz najistotniejszymi determinantami wydają się być 

dylematy tożsamościowe związane z trudnościami w określeniu własnej 

pozycji (oraz statusu) w przestrzeni międzynarodowej w obliczu 

zachodzących w niej zmian, na co również zwrócona jest uwaga w pracy 

Guzziniego11. w przeciwieństwie jednak do reprezentantów nurtu critical 

geopolitics uważam tego typu rozróżnienia nie za dowód ideologicznego 

charakteru geopolityki, lecz raczej znaczenia jakie mają dla niej kwestie 

tożsamościowe, emocjonalne czy kulturowe. Geopolityka jako „styl 

myślowy” promuje wprawdzie realistyczną wizję świata, lecz uprawiając ją 

nie należy i nie sposób uciec od społecznych aspektów związanych 

z naszym określonym umiejscowieniem w przestrzeni geopolitycznej, na co 

zwraca w swoich esejach Dijkink. Styl taki wydaje się być ze wszech miar 

pożądanym zasobem, lecz trudno oczekiwać, że można go wypracować bez 

podjęcia odpowiednio ukierunkowanych działań, szczególnie edukacyjnych. 

Dijkink podkreśla tu znaczenie specyficznej formy socjalizacji u bardzo 

młodych dzieci, którą określa jako „polityczno-geograficzną”, a która jego 

zdaniem wiąże się z identyfikacją z określonym terytorium, na którym żyjąc 

w obrębie zamieszkującej je wspólnoty wytwarzamy specyficzną wizję 

 
9 Ibidem, 142-150, 159-173. 
10 G. Dijkink, National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain, London 

1996, s. 47. 
11 Możemy dostrzec to w przypadku m. in. Niemiec, Argentyny czy Australii. Ibidem, ss. 17-

18, 30-35, 82-85, 88-94. 
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świata zewnętrznego12. 

 

Geopolitics Strikes Back or The Rise of Geopolitics in Poland? 

W świetle powyższych rozważań nad wielością sposobów przejawiania 

się geopolityki oraz doświadczeń poszczególnych krajów w zakresie jej 

odradzania się (bądź nie) czas zastanowić się nad specyfiką fenomenu 

geopolityki w Polsce. Jak wspomniał w omawianym na początku niniejszego 

tekstu wywiadzie prof. Wilczyński, geopolityka w Polsce jest rzeczywiście 

„wszędzie”. Rzeczywiście, możemy w naszym kraju dostrzec obecność 

zarówno geopolityki formalnej, jak i praktycznej, a także popularnej, 

aczkolwiek intensywność tej obecności różni się w każdym z tych obszarów. 

Ujmując rzecz skrótowo i w uproszczeniu 

(szczegółowa analiza zasługuje na tekst zdecydowanie dłuższy niż jest to 

tutaj możliwe), możemy przyjąć, że w polskiej polityce zagranicznej po roku 

89 możemy zidentyfikować pewne cele i przedsięwzięcia o charakterze 

geopolitycznym, wśród których wymienić można dążenie do członkostwa 

w NATO i UE, stosunek do krajów byłego ZSRS czy projekty 

polityczno – infrastrukturalne na pomoście bałtycko – czarnomorskim. 

Jakkolwiek polska polityka zagraniczna po roku 89 pozostawia wiele do 

życzenia, to pytanie odnośnie jej geopolitycznego charakteru nie powinno 

tyczyć się słuszności podejmowanych przez polskich przywódców decyzji, 

co raczej świadomości ich geopolitycznego wymiaru. Uważna obserwacja 

tejże polityki prowadzić może do przeświadczenia, iż w jej geopolitycznym 

wymiarze było zdecydowanie zbyt wiele przypadkowości i/lub 

uproszczonej wizji rzeczywistości niż głębokiego zrozumienia i oparcia 

podejmowanych decyzji o analizę geopolityczną. Niejednoznaczność 

geopolityki w obszarze praktycznym w polskiej rzeczywistości wydaje się 

być uzasadniona, co nie oznacza jednocześnie, iż w obszarze tym nie 

występuje ona w Polsce.  

Najmniej kontrowersji budzi jak można sądzić formalny obszar 
 

12 Ibidem, s. 2. 
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geopolityki w naszym kraju. Obecność geopolityki w polskim świecie 

akademickim może wydawać się niewystarczająca, a status jej w dalszym 

ciągu jest przedmiotem sporów, nierzadko będąc wręcz dezawuowanym. 

Nie przekreśla to jednak ponad 150-letniego dorobku polskiej geopolityki, 

zapoczątkowanej już w drugiej połowie XIX wieku, a kontynuowanej aż do 

dnia dzisiejszego, z uwzględnieniem okresu PRLu, w którym z oczywistych 

względów prace o tematyce geopolitycznej nie pojawiały się niemal wcale13.  

Współcześni badacze kontynuują wysiłek swoich poprzedników 

(nawiązując rzecz jasna do ich prac), tak więc obecność myśli 

geopolitycznej w polskim świecie akademickim nie podlega dyskusji, a jej 

przyszłość leży w rękach polskich uczonych. Warto jednakże zwrócić na 

stosunkowo niewielkie możliwości nauki geopolityki na poziomie studiów 

wyższych, które sprowadzają się obecnie do jednej uczelni wyższej 

oferującej studia podyplomowe w zakresie geopolityki i geostrategii, a także 

pojedynczych przedmiotów na kierunkach takich jak geografia czy nauki 

polityczne wykładanych na różnych uczelniach w Polsce.  

Ostatnia z form geopolityki, tj. popularna, jest tą, do której mam stosunek 

najbardziej ambiwalentny. Błędem byłoby negowanie znaczenia, jakie dla 

kształtowania się wyobrażeń zbiorowych i tzw. kodów geopolitycznych14 

mają środki masowego przekazu. Sam zresztą tytuł tego tekstu nie jest 

przypadkowy, odnosi się bowiem rzecz jasna do słynnej franczyzy filmowej, 

z którą wiążą się wyraźne konotacje geopolityczne, na co zwraca m. in. 

Klaus Dodds.15. z drugiej jednak strony skupienie uwagi na tym wymiarze 

geopolityki mogłoby wiązać się z „niebezpieczeństwem”  uznania, iż 

 
13 L. Sykulski, Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009, Chorzów 2015, ss. 67-74. 
14 Na ten temat zobacz m. in.: C. Flint, Introduction to Geopolitics, London 2006, ss. 55-60; J. 

Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, ss. 56-57; L. Sykulski, Geopolityka 
– zakres znaczeniowy pojęcia, w: L. Sykulski (red.), Przestrzeń i polityka. Czynnik 
geograficzny w badaniach politologicznych, Częstochowa 2013, ss. 25-26, J. Macała, Kody 
geopolityczne jako element analizy dyskursu w myśli politycznej, ss. 8-10 
https://www.academia.edu/16837565/Kody_geopolityczne_jako_element_analizy_dysk
ursu_w_myśli_politycznej [dostęp: 06.04.2020]; P. Lewandowski, Kod geopolityczny – 
koncepcja teoretyczna i metodologiczna, Politeja, Nr. 4(61), 2019, ss. 298-308.  

15 https://www.e-ir.info/2015/05/10/popular-geopolitics-and-war-on-terror/ [dostęp: 
04.06.2020].  
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społeczny wymiar geopolityki wiązać się może z kształtowaniem 

świadomości społecznej w tym zakresie wyłącznie na zasadzie „top-down”, 

eliminując tym samym z naszego pola widzenia metody „bottom-up”. 

Mówiąc obrazowo, rozwój myśli i świadomości geopolitycznej może 

charakteryzować się więcej niż jednym kierunkiem i zwrotem wektora. 

Mogą się one rozwijać i najczęściej rozwijają się wertykalnie, co nie 

wyklucza jednakże rozwoju horyzontalnego, a w samym zaś rozwoju 

wertykalnym możemy mieć do czynienia (co więcej, powinniśmy!) ze 

swoistą „pracą u podstaw” w tym zakresie. Tak rozumiana aktywność 

obejmuje inicjatywy jednostkowe i społecznościowe, rozwijające się 

w sposób szczególnie prężny w świecie mediów społecznościowych, lecz 

nie tylko. Możemy tutaj wspomnieć o grupach na portalu FB poświęconych 

geopolityce, skupiających ok. 50 tysięcy użytkowników, członkach tychże 

grup tłumaczących wykłady światowych myślicieli geopolitycznych, 

blogerach geopolitycznych takich jak m. in. Filip Dąb - Mirowski (autora 

książki oraz poczytnego bloga pt. „Globalna Gra” o tematyce geopolitycznej), 

organizacjach obywatelskich takich jak np. Instytut Spraw Obywatelskich 

i Forum Geopolitycznego w Łodzi etc. Wysiłki te wskazują na fakt, iż 

geopolityka wykroczyła (i dalej wykracza) poza sferę polityki na szczeblu 

państwowym, świat akademicki czy przekaz medialny. Stała się ona 

rozwijającym się zjawiskiem społecznym, które niewątpliwie wnosi nową 

jakość do polskiego życia publicznego.   

W tym miejscu konieczne jest postawienie kilku pytań odnoszących się 

do tego właśnie zjawiska społecznego. Dlaczego zaistniało ono w tym a nie 

innym momencie? Czy jego wystąpienie oznacza „kontratak” czy też 

„odrodzenie” geopolityki? Czy dzięki geopolityce rzeczywiście mamy do 

czynienia z nową jakością w myśleniu o polityce zagranicznej? Na czym 

polega ta nowa jakość i jakie może przynieść zmiany w życiu publicznym? 

Jakie implikacje niesie ono dla rozumienia i uprawiania geopolityki? Tego 

typu pytań można pewnie zadań więcej, ale i one skłaniają ku głębszej 

refleksji nad rozważanym tutaj problemem. Jeśli chodzi o obecność 

geopolityki w polskim społeczeństwie i życiu publicznym, to myślę, iż nie 
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wykluczają się z jednej strony ciągłość, z drugiej zaś przyjęta przez nią 

nowa postać. Czy należy widzieć w niej jedynie reakcję na zmiany 

w globalnym ładzie czy także przejaw zmian w mentalności przynajmniej 

części polskiego społeczeństwa, wyrażającej się w poszukiwaniu lepszych 

sposób postrzegania i rozumienia świata zewnętrznego? Wreszcie, czy 

możemy uznać powyższe inicjatywy za formę swoistej „wtórnej socjalizacji” 

o charakterze geograficzno-politycznym (by uzyć określenia Dijkinka), czyli 

w istocie geopolitycznym, która jest przedsięwzięciem jak najbardziej 

świadomym, obliczonym na stopniową i organiczną pracę nad 

kształtowaniem nie tylko potencjalnych nowych elit, lecz choćby ( co 

równie ważne i dla osiągnięcia pierwszego celu przecież niezbędne) 

bardziej świadomego i zdolnego do rozumienia polityki globalnej 

społeczeństwa?   

Moglibyśmy wskazać liczne momenty w dziejach Polski w których 

zabrakło racjonalnej i realistycznej oceny, nad czym z pewnością możemy 

i powinniśmy ubolewać, lecz ważniejsza wydaje się obecnie praca nad 

uczynieniem właściwego użytku z kwitnącego zainteresowania geopolityką. 

Właściwego, tj. takiego, który nie będzie oznaczał odrzucenia wartości 

konstytuujących naszą narodową tożsamość, lecz uzupełnienie ich o wiedzę 

pozwalającą prowadzić mądrzejszą i skuteczniejszą politykę, a w efekcie 

lepiej chronić nasze państwo oraz naród i jego wartości przed licznymi 

zagrożeniami, a jednocześnie umożliwić im skuteczniejszy rozwój. w tym 

miejscu chciałbym stwierdzić, iż niezależnie od tego czy uznamy 

interesujące nas zjawisko społeczne za odrodzenie czy narodzenie się 

geopolityki w Polsce, to samo w sobie wydaje się ono być odmienne 

jakościowo od większości przypadków opisywanych przez Guzziniego 

i Dijkinka. Ważne jest szczególnie rozróżnienie pomiędzy modelem 

teoretycznym zaproponowanym przez tego pierwszego, a przypadkiem 

Polski. Badania przeprowadzone wg wspomnianego modelu wykazały, iż 

w każdym analizowanym przypadku odrodzenie geopolityki poprzedzało 

wystąpienie kryzysu tożsamości w zakresie polityki zagranicznej. Tego typu 

kryzysu w Polsce nie obserwujemy. Możemy dostrzec w polskim 



 

110 
 

społeczeństwie liczne symptomy zaniepokojenia względem rozpadającej się 

na naszych oczach iluzji końca historii, lecz ów koniec historii nie wiąże się 

z kryzysem tożsamości. Ta ostatnia jest nierozerwalnie związana 

z przynależnością Polski do Zachodu i Europy, co w świetle rozmaitych 

problemów związanych z adekwatną definicją powyższych pojęć może 

nastręczać pewnych kłopotów, niemniej jednak identyfikacja ta stanowi 

fundament naszej tożsamości zarówno w wymiarze wewnętrznym jak 

i zewnętrznym, a także praktyczny drogowskaz w zakresie prowadzenia 

polityki zagranicznej w przyszłości.  

By lepiej zrozumieć znaczenie geopolityki dla wzbogacenia 

i usprawnienia społecznej percepcji i rozumienia polityki zagranicznej 

konieczne jest wzięcie pod uwagę próby odpowiedzi na zbliżone pytanie 

postawione przez Guzziniego, pragnącego odkryć przyczynę dla której to 

właśnie geopolityka, a nie realizm polityczny stanowi lepszą odpowiedź na 

wspomniany kryzys tożsamości. Niemiecko-włoski badacz widział tę 

przyczynę w pewnej „symbolice” geopolityki, na czym wg niego polega jej 

wyższość nad realizmem politycznym w kontekście obecności w obu 

teoriach postulatu realistycznego podejścia do polityki zagranicznej16. 

Lepszą chyba jednak odpowiedź na to pytanie znajdziemy w pracy Dijkinka, 

podkreślającego znaczenie przestrzeni dla kształtowania tożsamości17. Co 

więcej, geopolityka wbrew pozorom nie ogranicza się i nie może się 

ograniczać jedynie do przestrzennego czy nawet czaso-przestrzennego 

ujmowania procesów politycznych. Dla właściwego ich rozumienia musi 

ona również uwzględniać w swoim polu widzenia struktury cywilizacyjne 

i polityczne istniejące przestrzeni fizycznej, które również warunkują 

„zmienne układy siły” występujące w tej ostatniej by przywołać definicję 

prof. Leszka Moczulskiego18. Niesłuszne jest zatem odmawianie geopolityce 

jej potencjału eksplanacyjnego, a tym bardziej redukowanie jej złowrogiej 

ideologii politycznej. Znacznie więcej pożytku wyniknąć może natomiast 

 
16 S. Guzzini, op. cit., 40. 
17 G. Dijkink, op. cit., ss. 2-3, 10, 16. 
18 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2019, s. 75. 
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z docenienia geopolityki jako tego narzędzia służącego postrzeganiu 

i rozumieniu świata, które potrafi dobrze odzwierciedlić jego złożoność 

oraz ukazać rządzące nim reguły, aczkolwiek rzecz jasna nie w sposób 

wyczerpujący.   

Wydaje się, iż właśnie te zalety legły u podstaw rosnącego 

zainteresowania geopolityką na poziomie społecznym w naszym kraju. 

Wiedza geopolityczna nie jest poszukiwana jako lekarstwo na dysonans 

poznawczy i zaburzenia tożsamości związane ze zmianami ładu 

światowego, lecz w celu lepszego rozumienia oraz dostosowania się do 

tychże zmian. Możemy oczywiście mieć i mamy do czynienia 

z kształtowaniem percepcji świata oraz zachodzących w nim zjawisk 

i procesów za pośrednictwem wspomnianych kodów geopolitycznych na 

zasadzie „top-bottom”, który to mechanizm jest mocno akcentowany przez 

przedstawicieli geopolityki krytycznej. Można jednak powątpiewać 

o intelektualnej wadze tego zjawiska, gdyż trudno o bardziej oczywistą 

konstatację niż ta, iż kształtowanie wyobrażeń społeczeństwa w zakresie 

polityki przez elity polityczne nie jest zjawiskiem nowym i istniało na długo 

zanim geografia, a tym bardziej geopolityka, ukonstytuowały się jako 

dziedziny nauki. Nie znaczy to oczywiście, że należy z tego powodu pomijać 

przejawy takiego właśnie uprawiania geopolityki, lecz tym bardziej 

niewłaściwe jest sprowadzanie geopolityki w całej jej złożoności wyłącznie 

do tego aspektu. Znacznie natomiast istotniejsze jest dostrzeżenie 

omawianego zjawiska polegającego na oddolnym i samodzielnym 

przyswajaniu, rozszerzaniu i cyrkulacji wiedzy geopolitycznej wśród osób 

niezwiązanych ze światem polityki, nauki czy massmediów. Pod znakiem 

zapytania stoi wprawdzie zakres i siła oddziaływania tego zjawiska, lecz 

jego wymiar jakościowy jest niewątpliwie równie istotny co ilościowy. 

w obliczu dzisiejszych wyzwań potrzebne jest zarówno rozszerzanie 

świadomości społecznej w zakresie geopolityki na poziomie ilościowym, jak 

również zasilanie elit politycznych i naukowych przez jednostki 

dysponujące jak największą wiedzą i jak najlepszym przygotowaniem do 

pełnienia kluczowych ról publicznych. Omawiane w tym tekście zjawisko 
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z pewnością przyczynia się do korzyści pierwszej. Czy przyczyni się też do 

drugiej? To pokaże przyszłość.  

 

Podsumowanie 

Odpowiedzi na postawione w powyższym tekście pytania sprowadzają 

się przede wszystkim do odrzucenia jednoznaczności i jednowymiarowości 

w rozumieniu geopolityki. Punktem wyjścia z pewnością jest dla nas jest 

naukowy status, co podkreśla wspomniany na początku tekstu prof. 

Wilczyński i co jasno uzasadnia literatura przedmiotu. Co jednak równie 

ważne, nasze rozumienie geopolityki będzie uboższe bez uświadamiania 

i uwzględniania jej złożoności, wielowymiarowości oraz potencjału 

w zakresie syntetycznego ujmowania zjawisk i procesów stanowiących 

przedmiot jej zainteresowania. Dlatego też rozważania nad naturą 

geopolityki oraz nad istotą obserwowanego w Polsce wzrostu jej 

popularności to dwie strony tej samej monety. Mamy obecnie do czynienia 

z kontynuacją i jednocześnie z narodzinami (nowego wymiaru) geopolityki, 

która jest bez wątpienia nauką i  jednocześnie zbiorem zjawisk społecznych. 

Geopolityka nie jest zatem zawsze taka sama. Nie ma też jednej tylko formy. 

Geopolityka ewoluuje, tak jak ewoluuje nasze jej rozumienie wraz 

z rozumieniem złożoności zjawisk i procesów wchodzących w jej obszar 

zainteresowania. Wraz zaś z ewolucją otaczającego nas świata 

i stanowiącego jego rdzeń porządku międzynarodowego staje się ona, jako 

narzędzie intelektualne, coraz ważniejsza do rozumienia tegoż świata 

i lepszego radzenia sobie z jego złożonością i niejasnością. Owe 

przeobrażenia oraz ich poziom skomplikowania i niejednoznaczności nie 

muszą prowadzić do kryzysu tożsamości, zawsze będą jednak rodziły liczne 

pytania. w Polsce te pytania, mimo naszego przyzwyczajenia do 

postrzegania świata przez różowe okulary spod znaku teorii Fukuyamy, 

stawiane są coraz częściej, geopolityka zaś staje się jednocześnie coraz 

częściej narzędziem do udzielania na nie odpowiedzi (bez aspirowania przy 

tym do bycia nieomylną wyrocznią w tym zakresie). Zjawisko to warte jest 
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uwagi, tak geopolityków, jak i socjologów, czy innych przedstawicieli nauk 

społecznych. 
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ROZMOWY | INTERVIEWS 
 

 
„Nowa Geopolityka”  nr 2: 2020 

 
 

GEOGRAFIA NADAL MA ZNACZENIE 
WYWIAD Z PROF. EIKI BERGIEM 

 
 

Piotr Gil: Czy mógłby Pan powiedzieć naszym czytelnikom kilka słów o 
sobie i o powodach, dla których zajmuje się Pan geopolityką oraz jakie 
są Pańskie główne obszary zainteresowania z nią związane? 
 
Prof. Eiki Berg: Geopolityka uzupełnia studia nad polityką 
międzynarodową o brakujące ogniwo, jakim jest przestrzenność. Zjawiska 
zachodzą bowiem nie tylko w czasie, lecz także w konkretnych miejscach. 
Odkrywanie aspektów dotyczących lokalizacji oraz cech terytorialnych 
stało się tym samym niezwykle istotne w moich badaniach nad estońskimi 
wizjami geopolitycznymi, sięgających wczesnych lat pierwszej dekady 
obecnego stulecia. Jest to również istotny element moich bieżących badań 
nad wymianami „ziemia za pokój”, których celem jest udzielenie 
odpowiedzi na pytanie czy dostosowania terytorialne mogą przyczynić się 
do uznania roszczeń związanych z samostanowieniem.  
 
Dziękuję za powyższe wprowadzenie. Teraz, gdy wiemy z czego 
wynikają Pańskie zainteresowania geopolityką, przejdźmy do 
właściwych pytań. Czy mógłby Pan wyjaśnić czym z Pańskiego punktu 
widzenia jest geopolityka i w jaki sposób może ona ułatwić nam 
zrozumienie chaosu w ładzie światowym, który obserwujemy w 
ostatnich latach? 
 
Geografia odgrywa istotną rolę w rozgrywkach związanych z potęgą i 
polityką. Przez geopolitykę rozumiem podejście dążące do odkrycia 
sposobów, w jakie potęga wyłania się z terytorium narodowego, jego 
położenia i innych czynników geograficznych. Wyjaśnia ona zwykle 
rywalizację pomiędzy mocarstwami przez pryzmat naturalnych granic, linii 
tranzytu, sfer wpływu, przyczółków wojskowych oraz cennych obszarów. 
„Geografia” ta nie jest jednakże niczym stałym, lecz specyficzno-
kontekstową formą wiedzy o planecie Ziemi. Istotną kwestią jest to czy 
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dyskurs geopolityczny ma swój początek w świecie porządku czy w świecie 
chaosu, czy wiąże się z rywalizacją mocarstwową czy też jest elementem 
„zestawu ratunkowego” małych państw. Większa stabilność w polityce 
międzynarodowej przekłada się na mniejszą skłonność do  korzystania z 
rozumowania geopolitycznego. Obecny brak stabilności w polityce 
międzynarodowej dostarcza żyznej gleby dla geopolityki. Coraz częściej 
dostrzegamy zjawiska, takie jak rozpad państw, konflikty terytorialne, 
aneksję terytoriów, zmiany w sojuszach strategicznych, w efekcie czego 
przyjmujemy, że geopolityka może stanowić jednocześnie wyjaśnienie i 
lekarstwo, dzięki którym będziemy mogli radzić sobie z tymi zmianami.    
 
Na poziomie ontologicznym brakuje powszechnej zgody co do istoty 
geopolityki. Często i na różnych płaszczyznach odmawia się jej status 
naukowego. Niektórzy uważają ją za zbyteczną w obliczu istnienia 
geografii i/lub teorii realizmu w ramach IR, dla innych jest ona zwykłą 
bujdą, niewartą poważnych rozważań. Wreszcie, geopolityka jest 
uważana za złowrogie narzędzie stosowane w ideologicznych i 
imperialistycznych celach przez przedstawicieli władzy państwowej 
(w literaturze przedmiotu określanych jako practitioners of statecraft 
– przyp. red.). Ostatni zarzut jest podnoszony szczególnie przez 
przedstawicieli nurtu określanego jako geopolityka krytyczna. Jaka 
jest zatem prawdziwa natura geopolityki z punktu widzenia 
reprezentantów w/w nurtu? 
 
Geopolityka krytyczna nie podważa przestrzenności polityki 
międzynarodowej, lecz w istocie stara się unikać czynienia związku między 
tymi dwoma elementami „koniecznym” za wszelką cenę. Zamiast twierdzić, 
iż “geografia nie wykłóca się, ona po prostu jest” (oryg. "geography does not 
argue, it just is” – słynny passus autorstwa Nicholasa Spykmana [przyp. 
red.]), podejście krytyczne odnosi się do polityzacji geografii oraz 
spacjalizacji polityki. Zamiast pytać JAKI jest wpływ geografii na politykę, 
bada ona JAK geograficzne twierdzenia i założenia funkcjonują w debatach 
politycznych oraz w praktyce politycznej. Geopolityka staje się przez to 
kulturowo i politycznie zmiennym sposobem opisywania, przedstawiania 
oraz pisania o geografii i polityce międzynarodowej.  
 
Ostatnio zajmowałem się badaniem cech szczególnych geopolityki 
Estonii. W toku tych badań okazało się, iż rację miała Merje Kuus 
określając ją jako „geopolitykę cywilizacyjną” (civilizational 
geopolitics – przyp. red.), tj. geopolitykę opartą i motywowaną 
tożsamością zbiorową (narodową), wyobrażeniami oraz poczuciem 
misji, które to elementy wywodzą się z historycznego doświadczenia 
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przynależności do konkretnej przestrzeni cywilizacyjnej. Czy można 
Pana zdaniem mówić, iż geopolityka małych (relatywnie) państw 
obejmuje jako zjawisko społeczne inne procesy oraz rządzi się innymi 
regułami, w świetle geopolityki Estonii?  
 
„Geopolityka cywilizacyjna” narodziła się moim zdaniem z POTRZEBY 
UZASADNIENIA przynależności do przestrzeni cywilizacyjnej Zachodu. To 
prawda, iż miały miejsce „doświadczenia historyczne” z tym związane, lecz 
zachodziły również takie, które równie mocno wskazywały na 
przywiązanie do Wschodu, zwłaszcza pod koniec XIX wieku. Myślę, iż 
uzasadnione jest mówienie o geopolityce w kontekście małych państw, lecz 
w tym wypadku kwestia nie dotyczy zdobywania terytoriów pełnych 
zasobów oraz korzystnych elementów związanych z położeniem. Małe 
państwa korzystają zwykle z geopolityki w celu budowania narodu. Wiąże 
się to z rozróżnieniem pomiędzy geograficznym Ja oraz Innym, z 
przynależnością i różnicowaniem, z sojuszami poszukiwanymi w celu 
objęcia większych przestrzeni w kategoriach bezpieczeństwa 
ontologicznego. Estonia nie jest tutaj wyjątkiem. Im bardziej dany kraj jest 
rozdarty z powodu swojego geograficznego położenia „między strefami”, 
tym częściej będzie korzystał z rozumowania geopolitycznego.   
 
Jaka jest Pańska ocena wydarzeń geopolitycznych, które miały miejsce 
w Estonii od momentu odzyskania przez nią niepodległości 20 
sierpnia 1991 roku? Jakie Pana zdaniem były główne czynniki 
stanowiące podstawę drogi wybranej przez bałtycką republikę i jak 
ważne były te spośród nich, które wiązały się z cywilizacyjnym i 
narodowym dziedzictwem Estonii. Wreszcie, czy Pana zdaniem 
czynniki te będą w dalszym ciągu istotne w kontekście przyszłych 
wydarzeń geopolitycznych zarówno w samej Estonii, jak i w regionie 
Morza Bałtyckiego?  
 
Estonia jest krajem ulokowanym na rozdrożu. Na Estończyków wywarli 
wpływ najeźdźcy, którzy przynieśli ze sobą swoją kulturę i którzy starali się 
„cywilizować” mieszkańców odległych zakątków Europy, leżących u progu 
Rosji. Bycie Estończykiem i życie w niepodległym kraju nigdy nie były 
sprawą oczywistą. Niepodległość stała się możliwa dwukrotnie, w roku 
1918 oraz 1991, co miało miejsce dzięki pomyślnym zbiegom okoliczności. 
W obu przypadkach Estonia uzyskała niepodległość od Rosji oraz Związku 
Sowieckiego. Pozwala to wyjaśnić dlaczego geopolityczna narracja 
uzasadniająca geograficzną jaźń i jej cywilizacyjna przynależność stały się 
antyrosyjskie i proeuropejskie. Wojna pomiędzy Rosją i Gruzją w 2008r. 
oraz aneksja Krymu w 2014r. potwierdzają jedynie, i to w zdecydowany 
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sposób, geopolityczne wybory podjęte na początku lat 90-tych ubiegłego 
stulecia, zgodnie z którymi Estonia leży „po właściwej stronie” granicy 
cywilizacyjnej.   
 
Mając na uwadze to, co powiedzieliśmy już na temat geopolityki 
Estonii, spróbujmy zagłębić się mocniej w geopolityczne dylematy. 
Można zapewne przyjąć, iż jeśli geopolityka wiąże się z przestrzenią 
oraz długim trwaniem (longue durée) struktur potęgi ustanowionych 
oraz trwających w tejże przestrzeni, to niezbędne jest rozróżnienie 
większej liczby jej wymiarów. Tym samym nasze zadanie polega na 
dostrzeżeniu, iż mamy do czynienia nie tylko z wielością wymiarów 
przestrzeni, lecz również wielością form samej geopolityki. Jedna z 
nich jest powiązana ze znaczeniem obszaru nazywanego noosferą. Jak 
ważne jest Pańskim zdaniem skupienie przez geopolitykę uwagi na tej 
właśnie sferze, obejmującej takie zjawiska jak w/w tożsamości 
zbiorowe, wyobrażenia, ideologie, systemy wartości, wzory 
cywilizacyjne i kulturowe, instytucje etc.?  
 
Rzeczywiście, jest to bardzo istotne. Czyni to bowiem geopolitykę 
wszechobecną. Możemy powiedzieć, że żadne zjawisko nie rozgrywa się 
poza przestrzenią – wszystko, co materialne, ma swoje położenie / 
koordynaty / adres; wszystko zaś, co niematerialne, niesie ze sobą wpływ 
tego konkretnego miejsca. Sposób zaś, w jaki wpływ ów się przejawia, 
zależy od rozumowania podejmowanego przez ludzi.  
 
Mówiąc o noosferze, czyli sferze umysłów, uważny obserwator z 
pewnością dostrzeże stale zwiększającą się wszechobecność oraz 
wpływ rozlicznych technologii przyczyniających się do wzrostu i 
ekspansji nie tylko systemów nadzoru (dla wprowadzenia których 
pandemia sars-covid wydaje się świetną okazją), lecz także zjawiska 
określanego jako „transhumanizm”. Jakie jest Pana zdaniem znaczenie 
w/w technologii i z jakimi punktami przecięcia między nimi oraz 
geopolityką mamy do czynienia? 
 
Jeśli chodzi o transhumanizm oraz szybką ekspansję sztucznej inteligencji, 
to dostrzegam tutaj pewne ograniczenia. Podam kilka przykładów. Z jednej 
strony, Estonia jest krajem ze zmysłem technologicznym i jest w stanie z 
łatwością poddać się delokalizacji oraz deterytorializacji poprzez 
ustanowienie elektronicznego prawa stałego pobytu oraz elektronicznej 
ambasady. Tym samym, każdy zagraniczny mieszkaniec mając firmę 
zarejestrowaną w Estonii może mieć dostęp do usług sieciowych bez 
fizycznej obecności w kraju. Połączenie e-mieszkańców oraz mieszkańców 
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„fizycznych” pozwala Estonii „rozrastać się”. E-ambasady stanowią 
przedłużenie estońskiej chmury rządowej, co oznacza, że państwo posiada 
zasoby serwerów poza swoimi granicami terytorialnymi. W efekcie, może 
ono podtrzymywać swoją egzystencję wirtualną na wypadek gdyby sam 
kraj utracił swoją egzystencję fizyczną w wyniku ataku militarnego lub 
agresywnej aneksji. Z drugiej strony, w/w innowacje nie sprawiają, iż 
„rzeczywiste” transgraniczne zagrożenia i niebezpieczeństwa tracą swoją 
aktualność. Geografia ciągle istnieje, a dystans ma znaczenie. Pytanie odnosi 
się natomiast do tego jak te kwestie postrzegamy: czy odczuwamy je na 
odległość i poprzez ekran komputera, czy też na płaszczyźnie fizycznej.   
 
Do tej pory dyskutowaliśmy o składowych formy geopolityki 
skupiającej się głównie na procesach mentalnych. Jak możemy 
stwierdzić, procesy te w pewnym stopniu kwalifikują się do kategorii 
określanej jako „geopolityka popularna”, która wiąże się z 
zależnościami pomiędzy praktykami z zakresu rządzenia państwem, 
nakierowanymi na kształtowanie społecznej świadomości, oraz 
percepcją globalnej polityki przez dane społeczeństwo. Praktyki takie 
można uznać za formę przebiegłej oraz świadomej manipulacji typu 
top-down, co potwierdzałoby tym samym twierdzenie uczonych takich 
jak Gerard Toal, iż geopolityka jest raczej formą „geo-potęgi” (geo-
power) niż „niewinnym” typem wiedzy naukowej. Czy jest to jednakże 
jedyna strona monety? Czy możemy dostrzec także drugą, tj. 
geopolitykę będącą praktyką społeczną, posiadającą pewien ładunek 
subiektywności, jak trafnie pokazał to Pami Aalto w swojej książce 
poświęconej dyskursywnym praktykom tworzenia geopolityki w 
Estonii? 
 
Wg mnie nie można traktować obu tych aspektów rozdzielnie. Wspomniane 
praktyki mogą podlegać wpływowi myślenia geopolitycznego. Produkty 
tego myślenia mogą mieć wąski wpływ na pewne strumienie polityki  lub 
dużo większy wpływ na sposób, w jaki ludzie / społeczeństwo pojmuje 
swoje otoczenie geograficzne. Jeśli wierzenia i percepcje (z danego okresu 
czasu) ugruntowują się w kategoriach opisywania, przedstawiania oraz 
pisania o geografii i polityce międzynarodowej, to w rezultacie zjawisko to 
warunkuje nowe praktyki z zakresu rządzenia państwem.  
 
Jeśli przyjmiemy, że geopolityka nie musi stanowić ograniczających 
ram narzuconych ludziom przez przedstawicieli władzy państwowej, 
lecz może jednocześnie być dla nich zasobem umożliwiającym lepsze i 
bardziej dokładne zrozumienie świata, w którym żyją, oraz 
tworzących go procesów, to założenie takie nieuchronnie kieruje 
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naszą uwagę ku obszarowi edukacji. Co zatem znaczy Pana zdaniem 
studiować geopolitykę? Ponadto, na jakich dodatkowych obszarach 
wiedzy powinniśmy skupić naszą uwagę i wysiłki, by osiągnąć 
odpowiednie zrozumienie przytłaczającej złożoności polityki 
globalnej?  
 
Szkoły oraz edukacja, jaką w nich otrzymujemy, odgrywają istotną rolę z 
punktu widzenia konstrukcji społeczno-przestrzennych oraz produkcji 
wiedzy. W tym właśnie punkcie miejsca uzyskują znaczenie, a cały świat 
staje się układanką z puzzli. Osoby zainteresowane studiowaniem kodów 
geopolitycznych mogą korzystać z podręczników i atlasów jako 
odzwierciedleń dominującego myślenia geopolitycznego. Niewiele jednak 
zostało uczynione w obszarze studiów nad samą produkcją wiedzy. Czym 
jest bowiem cała machina, która odpowiada za tworzenie programów 
nauczania, dawanie zleceń autorom, dokonywanie wyborów między 
tematami numerów czasopism oraz obszarami geograficznymi, a wreszcie 
zapewnia rozpoczęcie cyrkulacji wyprodukowanej wiedzy i jej otrzymanie 
przez odbiorców? 
 
Ostatnie pytanie, jakie chciałbym zadać będzie tym razem krótkie. Czy 
mógłby Pan zarekomendować naszym czytelnikom obszary, aspekty 
lub zagadki związane z geopolityką, nie licząc tych omówionych w 
powyższym wywiadzie, które Pana zdaniem są najważniejsze, 
najbardziej pouczające oraz najbardziej użyteczne by je studiować, 
tak by uczynić naszą przygodę z geopolityką tak ekscytującą jak to 
możliwe? 
 
Za obszar wciąż relatywnie niezbadany uważam sposób, w jaki myślenie 
geopolityczne wpływa na kreowanie polityki na szczeblu decyzyjnym. 
Mamy wiedzę na temat Euroazjanistów oraz Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej, ale nie udało się nam dostrzec związku pomiędzy 
Aleksandrem Duginem oraz Władimirem Putinem. Czy zatrudnieni przez 
Komisję Europejską “wizjonerzy” polegają na pewnego rodzaju ideach 
geopolitycznych gdy planują korytarze transportowe lub oferują pomoc dla 
krajów sąsiednich? Jest to lista pytań, od których możemy zacząć, lecz z 
pewnością nie jest ona kompletna… 
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Wprowadzenie, śródtytuły, podsumowanie [12 pkt, bold, do lewej] 
 

Przypisy 
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Przywołania opracowań książkowych - wg schematu: 
autor książki, tytuł,  miejsce i rok wydania, strona 
PRZYKŁAD 
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 
59. 
 
В.И. Якунин, Современные проблемы геополитики России, Москва 2011, 
с. 34-35. 
     
Przywołania opracowań z prac zbiorowych - wg schematu: 
autor opracowania, tytuł opracowania,[w:] autor (red.), tytuł pr. zbiorowej, 
miejsce i rok wydania, strona 
PRZYKŁAD 
A. Łaszczuk, Analiza geopolityczna potęgi państw, [w:] Z. Lach, J. Wendt 
(red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 
2010, s. 69-80. 
 
M. Broda, Mocarstwowy    imperatyw    i    imperialno-autorytarne    fatum 
współczesnej  Rosji?  [w:]  S.  Bieleń,  A. Skrzypek (red.), Rosja.  Rozważania  
imperiologiczne, Warszawa 2015, s. 19-37. 
 
Przywołania z gazet i czasopism - wg schematu: 
autor artykułu, tytuł, „Tytuł Gazety" nr, data wydania, strona 
PRZYKŁAD 
M. Ostrowski, Jak grać Rosją, „Polityka” nr 36, 04.09.2010, s. 84-87. 
 
A.B. Ниязов, Евразийский контрглобализм — будущее России, 
„Независимая газета” 2001, 3 февраля. 
 
Przywołania z Internetu - wg schematu:  
autor tekstu (jeśli występuje), tytuł opracowania, adres strony 
internetowej, data dostępu. 
PRZYKŁAD 
B. Niemcow, Koniec projektu „Noworosja”,  
http://geopolityka.net/borys-niemcow-koniec-projektu-noworosja/ 
[dostęp: 12.06.2015]. 
 
И. Иванов, В поисках нового мира,  
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-poiskakh-
novogo-mira/ [21.01.2020] 
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