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Od Redakcji 

Z przyjemnością rekomendujemy piąty tom „Prac Naukowych Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae”. Tematyka prezentowane-
go tomu jest różnorodna. Artykuły mieszczą się właściwie w ramach rozległych 
obszarów badawczych, tj. polityki i bezpieczeństwa oraz wybranych procesów  
i zjawisk politycznych. Sporo miejsca poświęcono szeroko rozumianej proble-
matyce bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.  

Różnorodność omawianej tematyki wpisuje się w nurt tego pisma, jest jego 
istotnym walorem poznawczym. Staramy się poszerzać dotychczasowy zakres 
badań, który wykracza poza ramy ściśle politologiczne. W artykułach omówiono 
m.in. socjologiczne, historyczne, filozoficzne, a także psychologiczne aspekty 
bezpieczeństwa. Znajdują się tam wartościowe interpretacje badanej problema-
tyki. Prezentowane artykuły zostały wysoko ocenione przez recenzentów. Mamy 
nadzieję, że będą źródłem inspiracji naukowej i zachęcą do ściślejszej współpracy. 

Henryk Ćwięk 
Anna Zasuń  
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PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ługosza w Częstochowie 
Res Politicae 2013, t. V 

Beata ŻURAWSKA* 
Uniwersytet Rzeszowski 

Rola polityczna najbliższych współpracowników 
Józefa Piłsudskiego 

Tak, Piłsudski był człowiekiem jedynym w swoim rodzaju i żaden piłsudczyk nie był do 
niego podobny. Najbliższy był mu na pewno Sławek, a potem wszyscy wilnianie […] 
Był człowiekiem bardzo skrytym i nieufnym i nie ulegał żadnym wpływom […]. Bez 
niego wszyscy piłsudczycy i legioniści razem wzięci niczego by nie dokonali, a potem 
nigdy by nie doszli znowu do władzy1. 

System pomajowy różnił się od innych systemów dyktatorskich tym, że Jó-
zef Piłsudski nigdy nie obawiał się, że straci władzę. Nie prowadził gier perso-
nalnych, nie sprawdzał, czy w jego otoczeniu nie ma układów, które mogłyby 
mu zaszkodzić. Nie przeszkadzało mu, że jego współpracownicy spotykają się  
i dyskutują o polityce, wręcz przeciwnie – zachęcał ich do samodzielności. Mar-
szałek nie obawiał się, że jego otoczenie będzie knuło przeciw niemu, a ludziom 
mu bliskim nie przyszło nawet do głowy, że mogliby to zrobić. Komendant 
zdawał sobie jednak sprawę z tego, że nie będzie żyć wiecznie i chciał przygo-
tować grupę ludzi do rządzenia bez niego2.  

Po wycofaniu się Piłsudskiego do Sulejówka w 1923 r. wydawało się, że 
odejdzie on na polityczną emeryturę. Nie zamierzał jednak usuwać się w cień, 
miał dwie możliwości powrotu. Mógł skompromitować system parlamentarny 
albo dokonać przewrotu zbrojnego. Początkowo Komendant nie myślał o roz-
wiązaniu siłowym. Zamach oznaczał wojnę domową i narzucenie społeczeństwu 
reżimu, a tego chciał uniknąć. Miał w planach przejęcie władzy w wyniku zała-
mania się systemu politycznego3. W połowie 1924 r. pojawiła się koncepcja za-
machu wojskowego. Ponieważ inicjatywa nie wychodziła z Sulejówka, nie było 
wiadomo, czy przewrót oprze się na Józefie Piłsudskim, czy Władysławie Sikor-

                                                 
*  beata.zurawska87@gmail.com. 
1  Cytat za: W.A. Zbyszewski, Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych, Warszawa 2000, s. 24. 
2  Zob. A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008, s. 261. 
3  Zob. R.M. Watt, Gorzka Chwała. Polska i jej los 1918–1939, Warszawa 2005, s. 195. 
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skim. Samotnik z Sulejówka miał mocną pozycję wśród żołnierzy, co przechyli-
ło szalę na jego korzyść. Wtedy też zaczęły się zacieśniać kontakty między le-
gionistami skupionymi wokół generała Gustawa Orlicza-Dreszera i pułkownika 
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W tym samym czasie wokół Marszałka 
tworzyła się tzw. Koc-grupa, która działała w tym czasie wyłącznie na polu poli-
tycznym. W obozie piłsudczykowskim nie było wewnętrznej hierarchii. Uzna-
niem ciszyli się ci, którzy najczęściej spotykali się z Marszałkiem i cieszyli się 
jego zaufaniem. W początkach 1926 r. byli to m.in.: Walery Sławek, Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, Aleksander Prystor, Kazimierz Świtalski oraz Gustaw 
Orlicz-Dreszer. Szczególne miejsce w tej grupie zajmował Wieniawa-Długo- 
szowski, którego Piłsudski lubił najbardziej. Pojawiają się nawet sugestie, że był 
on jednym z tych, którzy namawiali Piłsudskiego do przewrotu4. 

Józef Piłsudski 12 maja, wyjeżdżając z Sulejówka, był przekonany, że nie 
dojdzie do poważniejszych walk, a on jedynie urządzi „zbrojną demonstrację”. 
Nie wyobrażał sobie, że ktokolwiek będzie w stanie przeciwstawić się Pierw-
szemu Marszałkowi Polski. Wydarzenia rozegrały się nie po jego myśli. Ko-
mendant nie wiedział, że prezydent Wojciechowski rano wyjechał do Spały.  
W związku z tym musiał wrócić do Rembertowa, element zaskoczenia został 
więc utracony, a rząd miał czas na powzięcie działań. Kiedy prezydent Wojcie-
chowski wrócił do stolicy, zaproponował Piłsudskiemu spotkanie na moście Po-
niatowskiego. Około godziny 17.00 pojawił się prezydent, chwilę później w to-
warzystwie Dreszera, Stamirowskiego i Wieniawy Marszalek wszedł na most5. 

Po zakończeniu rozmowy na moście w stolicy rozpoczęły się walki, które 
trwały prawie trzy dni. Śmierć poniosło 371 osób (w tym 176 cywilów), rannych 
było 918 osób (w tym 313 cywilów)6. Piłsudskiemu udało się obalić rząd i zdo-
być władzę, ale cena tego była olbrzymia, przelana została braterska krew7. 

Lato 1926 r. upłynęło ekipie rządzącej na umacnianiu władzy poprzez poli-
tykę personalną. „Zaufani” ludzie zajmowali kluczowe stanowiska w wojsku, 
przeprowadzano reorganizację urzędów i ministerstw. Takie postępowanie tłu-
maczono oszczędnościami i usprawnieniem administracji, w rzeczywistości były 
to „czystki”. Zmieniło się także otoczenie Józefa Piłsudskiego. Nadal jednak je-
dynym wyznacznikiem pozycji w elicie piłsudczykowskiej było zaufanie, Ko-
mendanta. Wówczas w kręgu zaufanych byli m.in. Walery Sławek, Aleksander 
                                                 
4  Należeli do niej, poza Adamem Kocem, Bogusław Miedziński, Kazimierz Świtalski, Józef 

Beck, Ignacy Matuszewski, Kazimierz Stamirowski i Henryk Floyar-Raychman; A. Garlicki, 
Przewrót majowy, Warszawa 1978, s. 141–142, 167–168; J. Majchrowski, Pierwszy Ułan Dru-
giej Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 111. 

5  Zob. A. Garlicki, Przewrót majowy…, s. 224, 227, 233; R.M. Watt, Gorzka chwała…, s. 199–200. 
6  Władysław Pobóg-Malinowski podaje, że w czasie przewrotu majowego zginęło 400 osób,  

a rannych było 1500; zob. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1914–
1939, t. 2, Kraków 2004, s. 670.  

7  Wyczerpująco o działaniach w maju 1926 r. pisze Andrzej Garlicki, Przewrót majowy, War-
szawa 1978; R.M. Watt, Gorzka chwała…, s. 209. 
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Prystor, Józef Beck, Kazimierz Świtalski i w mniejszym stopniu Stanisław Car. 
Nie zmieniła się pozycja Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, który nadal 
był ulubieńcem Komendanta. Marszałek był pewny, że ludzie ci są mu oddani  
i w pełni dyspozycyjni. Wraz z upływem czasu cedował na nich coraz większy 
zakres władzy. Ich siłą było to, że byli najbliżej Piłsudskiego, jednak w każdej 
chwili Marszałek mógł ich odsunąć od siebie, a tym samym od władzy8. 

Józef Piłsudski uwierzył, że od niego zależne są losy Polski. „Dlatego nie 
potrzebował doradców – pisał Garlicki – partnerów intelektualnych. Potrzebni 
byli sprawni, wierni wykonawcy. To były kryteria najważniejsze. Dla kierowa-
nia tak skonstruowaną ekipą wystarczały rozkazy i polecenia”. Otoczenie Mar-
szałka akceptowało ten stan rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że ich fascynował, po 
drugie – bez niego nie znaczyli wiele. Pozycja Piłsudskiego nigdy nie była za-
grożona. Walka, która toczyła się wewnątrz obozu, była nie przeciw Komendan-
towi, ale o jego zaufanie, które wyznaczało prestiż w obozie. Walery Sławek  
i Wieniawa, którzy byli przyjmowani zawsze, mieli pozycję o wiele wyższą niż 
chociażby premier. Powoli zdobywał znaczenie w grupie rządzącej Józef Beck9. 

Różna była także ścieżka kariery Długoszowskiego, Sławka i Becka po 1926 r. 
Wieniawa przyjął inną postawę niż pozostali ludzie Piłsudskiego, którzy wyko-
rzystywali znajomość z Komendantem i obejmowali wysokie stanowiska. Dłu-
goszowski chciał być jedynie dowódcą szwoleżerów. Józef Beck pisał: „[…] 
mógł wybierać to, co woli, to, na co ma większą ochotę, a wybrał dowodzenie 
pułkiem szwoleżerów”. Wieniawa na ten temat wypowiedział się w artykule  
z 1930 r.: „Byłem kiedyś Jego [Piłsudskiego – B.Ż.] adiutantem, kiedy On do-
wodził 1-szą brygadą, teraz ja także dowodzę 1-szą brygadą, i to kawalerii. To 
mi wystarczy. Jestem człowiek skromny, ale bezwstydny kawalerzysta”10. Po-
mimo tego, że Piłsudski chciał, aby Wieniawa zajmował wysokie stanowiska 
polityczne, ten bronił się przed tym i chciał pozostać w wojsku. 

Walery Sławek także nie dążył za wszelką cenę do władzy. Wiernie wyko-
nywał polecenia Piłsudskiego. Po przewrocie majowym wrócił do czynnej służ-
by wojskowej w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Zajmował się przede 
wszystkim działalnością polityczną. Był członkiem uformowanej w 1927 r. Ra-
dy Pułkowników, która spotykała się w jego mieszkaniu. Z Rady tej wywodziła 
się tzw. grupa pułkowników, która odgrywała dużą rolę w życiu politycznym  
II Rzeczypospolitej w latach 1928–193511. Sławek dominował nad innymi pił-
sudczykami, jeżeli chodzi o zaufanie Piłsudskiego, a co za tym idzie – pozycję 
polityczną. „Marszałek nigdy nie zniżyłby się do prośby o poparcie – słusznie 
pisał Richard M. Watt – ani nie wziął na siebie osobistych zobowiązań, prosząc 
o głos. Oczywiście ktoś musiał go w tym zastępować – osobą tą był Sławek. 
                                                 
8  Zob. A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2008, s. 607, 613–614. 
9  Zob. idem, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981, s. 268. 
10  Cytat za: W. Dworzyński, Wieniawa. Poeta. Żołnierz. Dyplomata, Warszawa 1993, s. 146. 
11  Zob. J.M. Nowakowski, Walery Sławek. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988, s. 72, 75. 
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[…] Rozmowa ze Sławkiem była uważana za praktyczny równoważnik dyskusji 
z Piłsudskim”12. Przewrót majowy umożliwił Sławkowi wyjście z cienia. Z poli-
tyka ukrytego za Piłsudskim stał się czołową postacią sanacji.  

W odróżnieniu od Wieniawy i Sławka, Józef Beck początkowo nie cieszył 
się tak dużym zaufaniem Komendanta. Sytuacja zmieniła się po przewrocie ma-
jowym. Piłsudski objął Ministerstwo Spraw Wojskowych, a szefem swego gabi-
netu wojskowego uczynił właśnie Becka. Od tego momentu „podopieczny” nie 
odstępował Komendanta przez kilka lat. Nieprzychylny Beckowi Stefan Arski 
pisał: „Jest jego adiutantem, oficerem do specjalnych poruczeń, nieledwie ordy-
nansem i chłopcem na posyłki”. A dalej wyjaśniał powody sympatii Piłsudskie-
go do Becka: „Piłsudski, nie znoszący w pobliżu siebie ludzi z charakterem  
i samodzielnymi poglądami, nabrał upodobania do tego sprytnego i pozbawio-
nego wszelkich skrupułów oficera […]. Uległy aż do płaszczenia się przed nie 
znoszącym sprzeciwu dyktatorem, stawał się Beck szorstki i bezwzględny  
w obejściu z podwładnymi. Nie cieszył się też sympatią wśród ogółu dygnitarzy 
sanacyjnych. Ale lękano się go jako człowieka, który w każdej chwili ma dostęp 
do dyktatora. Przepowiadano mu też wielką karierę. I nie bez racji”13. Becka od 
Wieniawy i Sławka różniła jeszcze ambicja. Ci dwaj chcieli tylko znajdować się 
w otoczeniu swego Komendanta, nawet kosztem utraty pozycji politycznej i sta-
nowiska. Beck także był pod urokiem Piłsudskiego, ale nie byłby w stanie zre-
zygnować z władzy i pozycji w elicie sanacyjnej. 

Po maju 1926 r. rozpoczął się najlepszy okres w życiu Wieniawy. Układało 
mu się tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Długoszowski, pomimo róż-
nych oficjalnych funkcji, które pełnił i spotkań z bohemą artystyczną, stale był 
„u boku” Piłsudskiego. Ciągle był jego „okiem i uchem”. Wykonywał polecenia 
Piłsudskiego, zdobywał przy nim doświadczenie wojskowe i dyplomatyczne. 
Sam Piłsudski mówił o nim: „To jest człowiek z najbardziej honorowych z ar-
mii. Człowiek, któremu ja wierzę bezwzględnie”14. 

W porównaniu z innymi „współpracownikami”, Komendant z Długoszow-
skim miał nietypowe relacje. Niekiedy porównuje się je do relacji ojca i syna. 
Jest to nietrafne, choćby ze względu na różnicę wieku. Wieniawa był młodszy 
od Piłsudskiego o czternaście lat. Nie była to także przyjaźń, ponieważ dzielił 
ich dystans oficjalnych stanowisk15. Na pytanie, którego z legionistów lubi naj-
bardziej, bez zastanowienia odpowiadał – Wieniawę. Jacek Majchrowski pisał: 
„[…] był on [Wieniawa – B.Ż.] spośród współpracowników najbliższą osobą, 

                                                 
12  R.M. Watt, Gorzka chwała…, s. 248. 
13  J. Beck, Pamiętniki, Warszawa 1985, s. 11 – 12. 
14  W. Grochowalski, Ku chwale Wieniawy, Łódź 2001, s. 39. 
15  Bolesław Długoszowski został świadkiem na ślubie Józefa Piłsudskiego z Aleksandrą Szczer-

bińską, towarzyszył mu także podczas jego powrotu do katolicyzmu. Był obecny przy sporzą-
dzaniu testamentu, a po śmierci Piłsudskiego, któremu towarzyszył do końca, wykonywał jego 
ostatnią wolę. Z kolei Piłsudski trzymał do chrztu Zuzannę Długoszowską. 
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której zlecane były najbardziej delikatne misje, osobą dopuszczoną do najbar-
dziej osobistych spraw Marszałka, spełniając również – co warto przypomnieć – 
rolę opiekuna”16. Za bezgraniczne przywiązanie Marszałek odwzajemniał się uf-
nością. Kiedy po kolejnym wybryku Wieniawy w Adrii czy Oazie generałowie 
Leon Berbecki i Gustaw Orlicz-Dreszer opowiedzieli o tym Piłsudskiemu, ten 
krótko skwitował: „Wszystko to jest zazdrość i kłamstwo. Wieniawa jest wzo-
rem cnót rycerskich i moje zaufanie do jego szlachetności i lojalności jest więk-
sze aniżeli do któregoś z was”17. Inni musieli ciężko pracować, by wyjść z nieła-
ski, Wieniawa natomiast zyskiwał to jednym uśmiechem lub żartem. 

Józef Piłsudski chciał, żeby Wieniawa został politykiem, a najlepiej dyplo-
matą. O niechęci Wieniawy do tego pomysłu wiedzieli wszyscy, a „Cyrulik 
Warszawski” przezwał Wieniawę – „Bezpartyjny Bolcio Współpracy z Rzą-
dem”18. Józef Beck tak określił działalność polityczną Wieniawy: „Marszałek 
powierzył Wieniawie znaczną część spraw wynikających z jego kontaktu ze 
światem zagranicznym […] przez pewność Komendanta, że się Wieniawa nigdy 
moralnie nie poślizgnie na posadzkach obcych salonów w czasach, kiedy dopie-
ro z wielkim trudem Polacy zdobywali się na wytworzenie własnej postawy wo-
bec świata zewnętrznego. […] Toteż Marszałek niejednokrotnie jeszcze potem 
wracał do Wieniawy, kiedy trzeba było trudne kontakty zagraniczne załatwić. 
Pewny był zawsze, że tak w dziedzinie honoru osobistego, tak i w poczuciu 
godności obywatela Rzeczypospolitej w stosunku do świata zewnętrznego in-
stynkt i odruch Wieniawy były niezawodne”19. 

Bolesław Długoszowski pełnił wiele ról w swoim życiu. Był m.in. żołnie-
rzem, adiutantem i najbliższą osobą Piłsudskiego oraz dyplomatą. Był także po-
średnikiem pomiędzy artystami a Piłsudskim. Wiązał środowisko artystyczne  
z Belwederem. Znając się z Długoszowskim, artyści mogli stanąć bliżej polity-
ków. Wieniawa powtarzał plotki, aluzje, a to kusiło środowisko literackie. Arty-
ści gotowi byli oddać swe pisarstwo w służbę legendzie Piłsudskiego, by słyszeć 
podobne anegdoty wcześniej niż reszta stolicy20. Duży wpływ na znajomość 
Wieniawy ze znanymi ludźmi miała jego pozycja u boku Marszałka. Ale z dru-
giej strony, gdyby nie był literatem i nie lubował się w nocnych hulankach, nie 
przysporzyłby Piłsudskiemu tak wielu stronników wśród artystów. Andrzej Gar-
licki o roli łącznika bohemy artystycznej z Belwederem pisał: „Był tym, który 
wiązał środowisko artystyczne, a przede wszystkim literackie z obozem rządzą-
cym. W pewnym sensie pacyfikował to środowisko”21. To na Wieniawie właśnie 
                                                 
16  J. Majchrowski, Pierwszy Ułan…, s. 91, 92. 
17  M. Urbanek, Wieniawa. Szwoleżer na pegazie, Wrocław 2008, s. 152. 
18  E. Grabska, M. Pytasz, Szuflada Generała Wieniawy. Wiersze i dokumenty. Materiały do twór-

czości i biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Warszawa 1998, s. 110; M. Urbanek, 
Wieniawa. Szwoleżer…, s. 113. 

19  Cytat za: J. Majchrowski, Pierwszy Ułan…, s. 119–120. 
20  Zob. M. Urbanek, Wieniawa. Szwoleżer…, s. 172. 
21  A. Garlicki, Mądry Król Asioka, Warszawa 1972, s. 142. 
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rozładowywało się wiele z rodzących się konfliktów pomiędzy obozem rządzą-
cym a środowiskiem literackim. Długoszowski łagodził te starcia po obu stronach. 

Walery Sławek po przewrocie majowym rozwinął na dobre działalność poli-
tyczną. Stworzył Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego (BBWR). W pierwotnych planach Sławka BBWR miał być jednora-
zowym sojuszem wyborczym. Nie myślał jeszcze o tym, że stanie się on poli-
tyczną organizacją sanacji. Na pierwszym posiedzeniu klubu parlamentarnego 
BBWR prezesem został wybrany Sławek. Początkowe plany prezesa o bezpar-
tyjności bloku szybko okazały się niemożliwe do spełnia. Z nazwy zniknął 
ostatni człon (Marszałka Józefa Piłsudskiego), a porozumienie wyborcze i klub 
parlamentarny zaczęły przeistaczać się w normalną partię polityczną. Pomimo 
tego, iż Sławek krytykował dyscyplinę partyjną w stronnictwach, w BBWR była 
ona szczególnie silna. Władza prezesa była niemal dyktatorska22. 

Awans Walerego Sławka na czołową postać sceny politycznej II Rzeczpo-
spolitej nie przysparzał mu sympatii. Zwalczany był nie tylko przez opozycję, 
ale także przez liberalne środowiska sanacji. Miał wtedy 50 lat i był znany jako 
zwolennik „twardej linii” w obozie piłsudczykowskim. Opozycja próbowała mu 
szkodzić, „wyciągając” nadużycia niektórych piłsudczyków. Sławek nie potrafił 
działać samodzielnie, a sprawy załatwiał połowicznie, czekając na aprobatę 
Komendanta23. Piłsudski ufał mu i chciał, aby to on został jego następcą. Łączą-
ca ich więź była specyficzna. Według Stanisława Cata-Mackiewicza, było to 
niemalże uwielbienie. „Miłość do Piłsudskiego u Sławka była bezgraniczna. Nie 
był to jednak stosunek «starego sługi», jak stosunek Składkowskiego do Mar-
szałka, zresztą także piękny, ale przypominający stosunek służącego do pana. 
Sławek nie mógł w ten sposób do Piłsudskiego się stosować, bo nie mógł w so-
bie nic mieć ze służącego, a tylko z przyjaciela. A jednak chętnie brał na siebie 
każdy zarzut, każde oskarżenie, które godziło w Piłsudskiego. Odsuwał od Pił-
sudskiego każdy cień, który mógł na niego paść, nawet do przesady”24. Walere-
go Sławka można było określić mianem przyjaciela Piłsudskiego. On jedyny 
mógł sobie pozwolić na dyskusję z Komendantem.  

Piłsudski miał w planach zmniejszać swoje zaangażowanie w bieżącą poli-
tykę. Zamierzał nadal wypróbowywać poszczególnych członków rządu, ale naj-
ważniejsze stały się regulacje prawne, a więc przede wszystkim zmiany konsty-
tucji. Po uchwaleniu konstytucji 23 kwietnia 1935 r. Walery Sławek święcił 
największy triumf, został wówczas po raz trzeci premierem. Stworzył prawo, 
które de facto i de iure uprawomocniło system stworzony przez Józefa Piłsud-

                                                 
22  Dokładna data powołania BBWR jest trudna do ustalenia, swoją deklarację Blok ogłosił  

19 stycznia 1928 r. Szczegółowo o powstaniu i działalności BBWR pisze Andrzej Chojnowski 
w książce Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 
1986; J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 89, 95. 

23  Zob. J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 113. 
24  Cytat za: S. Koper, Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 308. 
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skiego w maju 1926 r. Cena sukcesu była jednak wysoka, ponieważ doszło do 
wewnętrznego podziału w grupie pułkowników. Odsunęli się od niego Adam 
Koc i Bogusław Miedziński. Sławek, choć ciągle korzystał z autorytetu Mar-
szałka, zaczynał być coraz bardziej samodzielny. Ich kontakty uległy zmianie, 
stały się bardziej oficjalne. Jego rola u boku Komendanta zmieniała się. Przestał 
być „cieniem” Piłsudskiego i jego powiernikiem, a stał się przede wszystkim po-
litykiem. Paweł Samuś pisał o Walerym Sławku: „Był […] jednostką wybitną,  
o zasługach ogromnych dla Polski odrodzonej. Jego postać stała się uosobieniem 
całkowitego oddania służbie idei i poświęcenia sprawie niepodległej Polski, 
człowieka i polityka znanego ze swej bezinteresowności i prawości nie tylko  
w kręgu przyjaciół i współpracowników, ale i szerzej w życiu publicznym”25. 
Marszałek uważał, że kontynuatorem jego polityki powinien być bezwzględnie 
Sławek. To właśnie on jako jeden z nielicznych szedł w jego ślady nie tylko  
w polityce, ale także w skromności życia i bezinteresowności26. 

Lata 1930–1935 były dla Sławka czasem największej aktywności politycz-
nej, a zarazem najtrudniejszym okresem. Nareszcie mógł wyjść zza kulis i stanąć 
na scenie politycznej. Niestety nie potrafił wykorzystać tej szansy. Nie podołał 
samodzielnemu działaniu. Osłabiała go walka z parlamentem oraz usprawiedli-
wianie Brześcia, akceptacja Berezy i ostrych metod walki politycznej. Życie 
osobiste i towarzyskie nie tyle nie układało się, co po prostu nie istniało. Osa-
motniony, wszedł w najtrudniejszy etap swojej politycznej kariery. Coraz więcej 
głosów krytyki padało nie tylko ze strony opozycji czy społeczeństwa, ale także 
– co Sławka najbardziej bolało – kierowniczych kręgów sanacji. Oziębiły się 
także jego stosunki z Piłsudskim27.  

Dnia 23 sierpnia 1930 r. Walery Sławek zwołał Radę Gabinetową, na której 
poprosił prezydenta o dymisję ze stanowiska premiera. Fotel premiera objął po 
nim sam Marszałek Piłsudski, który na wicepremiera wyznaczył Józefa Becka. 
Nowy wicepremier miał wtedy trzydzieści sześć lat, a jego nominacja potwier-
dzała rozpoczęcie walki z opozycją. Piłsudski dawał do zrozumienia, że  
„w zmieniających się warunkach nowa polityka wymaga nowych ludzi”28. Sta-
nowisko wicepremiera było dla Becka tylko szczeblem do dalszej kariery. Beck 
od roku 1928 był osobistym ambasadorem Piłsudskiego wśród polityków. Miał 
wygórowaną ambicję, ale i Piłsudski chciał wysoko ustawić „swojego człowie-
ka”29. Kiedy w grudniu 1930 r. wiceministrem spraw zagranicznych został Beck, 
było jasne, że Piłsudski rozpoczął proces odsuwania Augusta Zaleskiego od kie-
rowania ministerstwem. Dla Becka natomiast był to kolejny etap w drodze do 

                                                 
25  J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 115, 124; P. Samuś, Walery Sławek. Droga do niepod-

ległości, Płock 2002, s. 7–8. 
26  Zob. A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste, s. 32; J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 129, 130. 
27  M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 130, 131. 
28  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 730–731. 
29  Zob. J. Beck, Pamiętniki, s. 13. 
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celu. Dowodzą tego słowa Julesa Laroche’a: „Ambicja płka Becka jest znana. 
Ma on bez wątpienia nadzieję zostania ministrem spraw zagranicznych… Nada-
je się na to stanowisko bardziej niż kto inny, gdyż wie, jak trzeba stawiać, bez 
zbytniego narażania się, czoło Piłsudskiemu i cieszyć się całkowitym zaufaniem 
Marszałka”30. Do kompetencji Józefa Becka należały sprawy personalne. Potra-
fił to wykorzystać i otaczał się ludźmi przychylnymi sobie. Zyskiwał coraz 
większą władzę w ministerstwie, można pokusić się o stwierdzenie, że to on nim 
kierował. 

Dnia 2 listopada 1932 r. do oficjalnej widomości podano, iż Józef Beck zo-
stał ministrem spraw zagranicznych – nie było to dla nikogo zaskoczeniem. Po-
wszechnie uważano, że jedynymi kwalifikacjami nowego szefa MSZ były bli-
skie kontakty z Piłsudskim. Błędem byłoby jednak przekonanie, że tylko dzięki 
tej znajomości Beck awansował. Marek Kamiński i Michał Zacharias zauważyli: 
„Należy pamiętać, że nowy minister odznaczał się zamiłowaniem do skompli-
kowanych rozgrywek politycznych i że był człowiekiem energicznym, zdolnym, 
inteligentnym, choć – z drugiej strony – niepozbawionym wad i słabostek, wśród 
których wybijało się zamiłowanie do alkoholu, pewna próżność i przecenianie 
własnych zalet i możliwości”31. Ponadto Beck nie był łatwy w kontaktach z in-
nymi, wywyższał się nad kolegów z gabinetu, którzy czuli się urażeni i nigdy nie 
powiedzieli o nim dobrego słowa. Z tak wieloma niepochlebnymi opiniami  
o sobie Józef Beck musiał się bardzo starać, aby zaistnieć w świecie polityki.  

Beck nie pretendował do samodzielności w polityce, na którą nie miał szans. 
Poza tym jego poglądy odzwierciedlały postawę Józefa Piłsudskiego. Postępo-
wał zgodnie z radami swego Komendanta, który uczył podwładnych, że złotym 
środkiem do osiągnięcia sukcesu na arenie międzynarodowej jest tak zwana po-
lityka równowagi. Polegała ona na utrzymywaniu jednakowej odległości między 
Berlinem i Moskwą32. Beck ufał tej doktrynie, ale niestety nie zdawał sobie 
sprawy, że w latach 30. polityka równowagi poniesie fiasko.  

Beck uważał Piłsudskiego za swego mentora. Było to zapewne spowodowa-
ne dużą różnicą wieku – 27 lat, ale i utożsamianiem się z jego poglądami. Był na 
każde zawołanie w dzień i w nocy. Józef Piłsudski pokładał w nim duże nadzie-
je. Świadczy o tym fakt, że osobiście wyznaczał go i mianował na kolejne sta-
nowiska. Kazał swoim ministrom stawać przed nim na baczność. W rozmowie  
z rumuńskim premierem Vintilem Brătianu w 1928 r. Piłsudski prognozował: 
„Beck to człowiek, który odegra wielką rolę, o którym głośno będzie w świe-
cie”. Wielokrotnie także z uznaniem mówił o jego charakterze: „Człowiek słaby 
zawsze może być zapędzony przez przeciwnika w sytuację bez wyjścia, a Beck 

                                                 
30  J. Laroche, Polska lat 1926–1935, Warszawa 1966, s. 104. 
31  M.K. Kamiński, M.J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, 

Warszawa 1998, s. 129. 
32  Zob. O. Terlecki, Pułkownik Beck, Kraków 1985, s. 26. 
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to człowiek, który się nie ugina i nikomu nie pozwoli się zastraszyć”33. Opinię 
Komendanta częściowo podzielał Leon Nöel, twierdząc, że Beck posiadał duże 
uzdolnienia do dyplomacji: był czujny, pomysłowy i zaradny oraz dyskretny  
i opanowany. „Znając go, można zrozumieć, z całym uznaniem, że Piłsudski te-
go właśnie młodego oficera skierował ku sprawom zagranicznym”34. 

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. o godzinie 20.45. Kilka godzin później 
Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych został generał Edward Rydz-Śmigły. Mini-
strem spraw wojskowych został generał Tadeusz Kasprzycki. Innych zmian w rzą-
dzie, którym od 28 marca kierował Walery Sławek, nie było. Śmierć Komendanta 
stała się „[…] pęknięciem magicznej obręczy: zespół dotąd karnie idący w zaprzęgu 
– w pracy dla państwa – rozpadać się zaczął na kilka grup, różniących się co do me-
tod rozwiązania głębokiego kryzysu, jaki śmierć Piłsudskiego wywołać musiała”35. 

Kwestię Naczelnego Wodza rozstrzygnięto bez problemu, natomiast prezy-
dentura była kwestią dyskusyjną. Jeszcze w marcu 1935 r. Piłsudski zlecił Sław-
kowi objęcie stanowiska premiera, aby ten mógł przygotować nową ordynację 
oraz wybory parlamentarne. Miał się także przygotowywać do przejęcia władzy, 
ponieważ Komendant uważał, że w odpowiednim czasie (oczywiście wskaza-
nym przez niego) Ignacy Mościki powinien poczuć się „zmęczony” i zrezygno-
wać z pełnionej funkcji. Co ciekawe, po śmierci Marszałka Mościcki nie zamie-
rzał się „zmęczyć” do końca kadencji (która upływała w 1940 r.)36. Walery Sła-
wek bez Piłsudskiego pogubił się w sytuacji. Jego autorytet po maju 1935 r.  
z każdym tygodniem malał. Nie radził sobie z rządzeniem. Nie zażądał od Mo-
ścickiego ustąpienia, ponieważ obawiał się, iż zostanie posądzony o kierowanie 
się ambicjami osobistymi. Przez taką postawę tracił czas i zwolenników. Wpływ 
na osłabienie pozycji Sławka miał także rozłam w grupie pułkowników, spowo-
dowany lansowaniem Edwarda Rydza-Śmigłego na lidera politycznego. Taką 
postawę wykorzystał prezydent Mościcki, który po wyborach do Sejmu i Senatu 
(8 i 15 września 1935 r.) przyjął dymisję Walerego Sławka i powołał gabinet  
z Marianem Zyndramem-Kościałkowskim na czele. Sławek został wyelimino-
wany nie tylko w rozgrywce o prezydenturę, ale także o fotel premiera. Była to 
jego osobista klęska, ale również ludzi z nim związanych37.  

Walery Sławek przez cały 1936 r. nie zajmował się polityką. Wydawało się, 
że pogodził się już z odsunięciem od czynnej działalności, a co za tym idzie – ze 
swoją porażką. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) zmobilizo-
wała go jednak do ponownego wkroczenia na arenę polityczną38. Powrót Sławka 

                                                 
33 Zob. J. Beck, Pamiętniki, s. 6; cytat za W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 731. 
34  Cytat za: O. Terlecki, Pułkownik Józef Beck…, s. 29. 
35  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 765. 
36  Zob. A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste…, s. 264. 
37  Zob. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 770, 772, 778; J.M. Nowakowski, Wale-

ry Sławek…, s. 139–141; S.M. Nowinowski, Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994, s. 85. 
38  Walery Sławek został wybrany marszałkiem Sejmu w czerwcu 1928 r., po śmierci Stanisława 

Cara 18 czerwca 1938 r. J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 159–160. 
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do polityki był niebezpieczny dla ludzi sprawujących władzę. Nie można było 
twórcy konstytucji odmówić prawa do interpretowania jej. Prezydent i marsza-
łek wdzieli w nim zagrożenie dla swoich prywatnych celów. We wtorek 13 
września 1938 r. po trzech miesiącach od wybrania Sławka na marszałka Sejmu 
Mościcki wydał dekret, na mocy którego rozwiązano Sejm i Senat. Po następ-
nych wyborach Walery Sławek okazał się przegranym, ponieważ nie uzyskał 
mandatu ani dla siebie, ani dla żadnego ze swoich zwolenników. Konflikt po-
między Sławkiem a Mościckim i Rydzem polegał na tym, że ci ostatni chcieli 
dokonać niemożliwego, czyli zastąpić Piłsudskiego, natomiast Sławek chciał je-
dynie wprowadzić w życie jego wytyczne. Ta niekryta wrogość dawnych towa-
rzyszy wobec Sławka załamywała go. Był w coraz gorszej formie psychicznej. 
Został pozbawiony możliwości zrealizowania woli Piłsudskiego, tak jak ją ro-
zumiał. Dodatkowo uświadomił sobie, że uczciwość i powściągliwość nie wy-
starczają, by utrzymać się w obozie rządzącym. Żył w Polsce zupełnie innej niż 
sobie ją wyobrażał39. 

U szczytu swej bezsilności, 2 kwietnia 1939 r., Walery Sławek popełnił sa-
mobójstwo. Zastrzelił się o godzinie 20.45 – tej samej, w której cztery lata 
wcześniej zmarł Piłsudski. Strzał padł z rewolweru, którego używał podczas 
walk rewolucyjnych w latach 1905–1908. Zostawił po sobie list40. Spekulowano, 
że powodem samobójstwa były przegrane wybory lub pozbawienie go władzy. 
Powodów tej decyzji należy szukać gdzie indziej. Załamanie po śmierci Piłsud-
skiego było potęgowane przez szykany ze strony dawnych przyjaciół. Sławek  
w ten sposób chciał zaprotestować, „uważał, że ten protest jest najgłośniejszym 
z możliwych. Mógł wreszcie uznać, że wyczerpawszy wszelkie środki walki po-
litycznej […], może tylko usunąć się, dając ostatnią przestrogę”41. 

Najbliższy tej grupie Józef Beck był na odrębnej i mocnej pozycji, ponieważ 
zgon Piłsudskiego nie miał wpływu na działanie Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. „Beck przez dłuższy czas lawirował zręcznie między obu ośrodkami – pi-
sał Stefan Arski – nie był ani za GISZ-em, ani za ZAMKIEM. Od czasu do cza-
su rzucał swój autorytet to na jedną szalę, to na drugą, umiejętnie wygrywając 
koniunkturę”42. Oficjalnie po śmierci swego mentora Beck zachowywał kamien-
ną twarz, prywatnie jednak brakowało mu Marszałka.  

                                                 
39  Zob. J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 160–162; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza hi-

storia…, s. 852–853. 
40  List brzmiał następująco: „Odbieram sobie życie. Nikogo proszę nie winić. Spaliłem papiery  

o charakterze prywatnym, a także wręczone mi w zaufaniu. Jeżeli nie wszystkie, proszę po-
krzywdzonych o wybaczenie. Bóg wszystkowidzący może wybaczy moje grzechy i ten ostat-
ni”; zob. J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 162; Władysław Pobóg-Malinowski także 
przytacza ostatni list Sławka. Pierwszy wers różni się od tego podanego przez Jerzego Nowi-
nowskiego i brzmi następująco: „Niech nikt nie szuka winnych […]”; zob. W. Pobóg-Mali- 
nowski, Najnowsza historia…, s. 857. 

41  Cytat za J.M. Nowakowski, Walery Sławek…, s. 163. 
42  J. Beck, Pamiętniki, s. 22. 
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Brak autorytetu Piłsudskiego odbił się także na stosunkach międzynarodo-
wych Polski. Rok po anschlussie – 21 marca 1939 r. – rząd hitlerowski skiero-
wał do Warszawy memoriał, w którym ponownie podniósł problem Gdańska. 
Nie było już wątpliwości, że tym samym dąży do wojny. W Polsce rozpoczęły 
się przygotowania kraju do obrony. Przy takim obrocie spraw Józef Beck musiał 
zacząć działać. Pojechał do Londynu, gdzie 6 kwietnia podpisano porozumienie 
polsko-brytyjskie. W Warszawie przyjęto je z wielką radością, pomimo tego, iż 
nie zawierało żadnych konkretnych zobowiązań, traktowano je niczym układ so-
juszniczy43. Beck poza zdobywaniem oficjalnych „sprzymierzeńców” szukał 
także innych dróg kontrolowania sytuacji i miarkowania decyzji rządu hitlerow-
skiego. Dogodna sytuacja wytworzyła się w połowie kwietnia. 

Ambasador Alfred Wysocki 15 kwietnia 1938 r. na własną prośbę został 
odwołany z Rzymu. Na nowego ambasadora mianowano Bolesława Wieniawę-
Długoszowskiego. Placówka w Rzymie pod koniec lat 30. stawała się coraz bar-
dziej istotna, a Beck chciał tam mieć zaufanego człowieka. Poza tym Wieniawa 
po śmierci Piłsudskiego bardzo dużo pił. Artystyczne przyjaźnie zakończyły się, 
a pijatyki, w których brakowało ułańskiej fantazji i dowcipu, stawały się zwy-
kłymi burdami. Edward Rydz-Śmigły nie ukrywał, że nosi się z zamiarem usu-
nięcia Wieniawy z armii. Alfred Wysocki pisał o tym następująco: „Jako stary le-
gun i ulubiony adiutant Marszałka [Wieniawa – B.Ż.] lekceważył […] sobie świe-
żo upieczonych dygnitarzy wojskowych. Gdy mu się coś nie podobało, mówił to 
otwarcie i w formie nie zawsze odpowiedniej. A kiedy sobie podpił, to psy podob-
no wieszał na różnych dostojnikach, aż uszy słuchaczom więdły”. W stolicy plot-
kowano już o chorobie alkoholowej i tu z pomocą przyszedł Beck. Po starej zna-
jomości pomógł Długoszowskiemu objąć posadę ambasadora w Rzymie44.  

Długoszowski odnalazł się w nowej roli. Doskonale wypełniał swe obo-
wiązki i miał dobry kontakt z korpusem dyplomatycznym. Pomimo jednostajnej 
pracy nadal pozostawał tym samym pełnym energii Wieniawą. Zawarł także 
znajomość z ministrem spraw zagranicznych Włoch hrabią Galeazzo Ciano. 
Przyjaźń była korzystna dla polskiego ambasadora nie tylko prywatnie, ale  
i służbowo, ponieważ dyplomaci mogli swobodnie rozmawiać o polityce, a Cia-
no jako przyjaciel mówił więcej niż mógł powiedzieć minister spraw zagranicz-
nych. Niezależnie od tego, co zrobiłby Długoszowski, we Włoszech sytuacja by-
ła już przesądzona. Od marca do września 1939 r. państwo polskie, pomimo po-
szerzenia współpracy dyplomatycznej z Francją i Wielką Brytanią, nie było  
w stanie zabezpieczyć się przed agresją niemiecką. Ani Śmigły, ani Beck nie po-
trafili podjąć śmiałych decyzji i zaryzykować niekonwencjonalnych działań45. 

                                                 
43  Zob. R. Mirowicz, Edward Rydz-Śmigły, Warszawa 1988, s. 157. 
44  Zob. W. Dworzyński, Wieniawa…, s. 255; A. Wysocki, Tajemnice dyplomatycznego sejfu, 

Warszawa 1979, s. 755. 
45  Zob. R. Mirowicz, Edward Rydz-Śmigły…, s. 161; M. Romeyko, Wspomnienia o Wieniawie  

i rzymskich czasach, Warszawa 1990, s. 53–54. 
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Pomimo trudnej sytuacji politycznej Długoszowski starał się jak najlepiej 
wykonywać swoją pracę i służyć Ojczyźnie. Pomagał przejeżdżać Polakom 
przez Włochy, spotykał się z politykami. Próbował żyć normalnie i ciągle wie-
rzył w zwycięstwo Francji. W końcu maja 1940 r. jego położenie, jak i całego 
personelu, uległo zmianie. Coraz bardziej oczywiste było, że Mussolini przystą-
pi do wojny po stronie Niemiec. Dnia 12 czerwca 1940 r. z rzymskiego dworca 
Wieniawa wraz z rodziną i korpusem dyplomatycznym wyjechał z Włoch. Przez 
Szwajcarię, Francję i Hiszpanię przedostał się do Portugalii, a stamtąd do Ame-
ryki Północnej. W Stanach Zjednoczonych Wieniawa znalazł się bez środków do 
życia. Pracował zarobkowo, udzielając odczytów, redagując „Dziennik Polski”, 
pracował też jako introligator. Żył w trudnych warunkach materialnych, w złym 
stanie psychicznym, daremnie próbując włączyć się w działalność wojskową lub 
polityczną, nieufnie traktowany przez premiera i Naczelnego Wodza46. Po wielu 
listach i prośbach o możliwość powrotu do wojska Wieniawę mianowano po-
słem RP na Kubie. Nominacja była pozbyciem się Długoszowskiego, a nie przy-
sługą. Funkcji jednak nie objął. Dnia 1 lipca, w przeddzień wyjazdu na placów-
kę, o 9 rano popełnił samobójstwo. Skoczył z 5 piętra swojego domu przy River-
side Driver. Zmarł w ambulansie w drodze do szpitala Roosevelt. O tym, że było 
to samobójstwo, a nie wypadek, świadczył list znaleziony w kieszeni piżamy47. 

Zapewne na decyzję o samobójstwie złożył się splot przyczyn. Było to wy-
czerpanie nerwowe spowodowane klęską wojenną, klęską jego obozu, niemoż-
liwością powrotu do wojska, ponadto przekonaniem, iż stanowi obciążenie dla 
żony i córki. Przede wszystkim zabolały go pomówienia i insynuacje o zdradę 
Marszałka Piłsudskiego. Ową zdradą miało być przyjęcie od Władysława Sikor-
skiego stanowiska posła RP na Kubie. Stanowisko przyjął tylko po to, by za-
pewnić żonie i córce stabilność finansową. 

Dnia 19 września 1939 r. Józef Beck nie od razu zrozumiał, w jakiej znajdu-
je się sytuacji. Nie czuł się jeszcze wtedy człowiekiem pozbawionym znaczenia 
i rzeczywiście internowanym. Wiadome było, że sam nie ustąpi ze stanowiska,  
a internowanie go w Rumunii umożliwiło wyeliminowanie go z polityki. Beck 
nie zgodził się podpisać deklaracji, którą dostarczył mu ambasador Gheorge 
Grigorcea, w której rząd polski w przejeździe przez Rumunię zrzekałby się 
wszystkich uprawnień konstytucyjnych, politycznych i administracyjnych. Zro-
zumiał, że gra nie idzie o taką czy inną ekipę rządzącą, ale o utrzymanie legal-

                                                 
46  Zob. M. Romeyko, Wspomnienia…, s. 357–358; T. Wittlin, Szabla i koń. Gawęda o Wieniawie, 

Warszawa 2003, s. 247, 253, 256. 
47  List brzmiał następująco: „Myśli plączą mi się po głowie i łamią jak zapałki lub słoma. Nie 

mogę spamiętać najprostszych nazw miejscowości, nazwisk ludzi oraz prostych wypadków  
z mego życia. Nie czuję się w tych warunkach na siłach reprezentować Rządu, gdyż miast po-
żytku, mógłbym zaszkodzić sprawie. Zdaję sobie sprawę, że popełniłem zbrodnię wobec żony  
i córki zostawiając je na pastwę losu i obojętnych ludzi. Proszę Boga o opiekę nad nimi”. Do 
tekstu dopisano ołówkiem: „Boże, zbaw Polskę”; zob. J. Majchrowski, Pierwszy Ułan…, s. 205. 



 Rola polityczna najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego 23 

ności rządu Rzeczpospolitej. Premier Składkowski 30 września zgłosił na ręce 
nowego prezydenta Rzeczpospolitej – Władysława Raczkiewicza – dymisję 
swojego gabinetu, która została przyjęta. Józef Beck przestał być ministrem 
spraw zagranicznych48. Stał się osobą prywatną, lecz nie mógł być jednym  
z wielu uchodźców Polskich w Rumunii. Jego sytuacja rysowała się bardziej 
skomplikowanie. 

W październiku Becka wraz z żoną, pasierbicą i kilkoma osobami z otocze-
nia przewieziono do Braszowa, latem 1940 r. do miejscowości Dobroseti nad je-
ziorem Sanagov. Stąd Beck próbował uciec, ale złapano go i aresztowano. Od 
listopada przebywał w Bukareszcie w wilii na przedmieściach. Pierwszy raz od 
przetrzymywania pozwolono mu w towarzystwie policji wychodzić na spacery. 
Choć warunki mieszkalne nie były uciążliwe, ciągła obecność straży źle wpły-
wała na jego samopoczucie. Latem 1942 r. lekarze stwierdzili, że były minister 
jest chory na gruźlicę. Kiedy rozpoczęły się bombardowania Bukaresztu, Becka 
wraz z rodziną przeniesiono do wioski Stanestii. Tam 5 czerwca 1944 r. zmarł. 
Jadwiga Beckowa pisała o mężu: „on nie umierał. On gasł. Gasło w nim ży-
cie”49. Dzięki staraniom i rozległym kontaktom Jadwigi udało się go pochować 
jako pułkownika na cmentarzu wojskowym w Bukareszcie.  

Józef Piłsudski był człowiekiem monologu i w dyskusji nie interesowała go 
wymiana myśli z rozmówcą. Tak też traktował swoich współpracowników. Pod-
czas „spotkań na szczycie” nie prowadził dyskusji, nie wyjaśniał swoich decyzji, 
po prostu je podejmował i informował o tym. Juliusz Kaden-Bandrowski o Pił-
sudskim napisał: „Największą jego zaletą, prócz wszystkich cnót obywatela  
i żołnierza, jest zasadnicza cecha wodza: umie wybrać ludzi, zaś wybrawszy, 
bez trudu i zachodu przepaja swą ideą”50. Między innymi z tego powodu nikt 
nigdy nie ośmielał się dyskutować z Piłsudskim. Nawet, a może właśnie przede 
wszystkim, ci najbliżsi współpracownicy ślepo i poddańczo przyjmowali decy-
zję Wodza. Byli przyzwyczajeni, że „Komendant wie lepiej”. Piłsudskiemu ta 
postawa odpowiadała, ponieważ ludzie tacy sprawdzali się we wspieraniu jego 
działań politycznych, a tym samym w umacnianiu jego pozycji. O miejscu  
w hierarchii sanacyjnej nie decydowały kwalifikacje polityczne czy doświad-
czenie, ale stosunek Piłsudskiego do danej osoby i częstotliwość jej kontaktów  
z nim. Na tym polu Walery Sławek i Bolesław Wieniawa-Długoszowski wiedli 
prym. Ich kontakty z Komendantem nie były niczym ograniczone. Mogli przy-
chodzić do Belwederu, kiedy tylko uznali, że jest taka konieczność i zawsze byli 
przyjęci. Józef Beck wzywany był do Piłsudskiego jedynie w kwestiach związa-
nych z polityką zagraniczną. Nigdy nie przychodził bez uprzedniego wezwania 
Piłsudskiego. 
                                                 
48  Zob. O. Terlecki, Pułkownik Beck…, s. 551, 352, 355. 
49  J. Beck, Kiedy byłam Ekscelencją, Warszawa 1990, s. 109; zob. O. Terlecki, Pułkownik Beck…, 

s. 355, 356. 
50  J. Kaden-Bandrowski, Piłsudczycy, Białystok 1990, s. 13. 
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Marszałek zdawał sobie sprawę, że jego odejście będzie wstrząsem dla 
współpracowników, więc przekazania władzy chciał dokonać stopniowo, po-
przez poszerzanie zakresu obowiązków i zadań najbliższych mu ludzi. Sobie po-
zostawił jedynie politykę zagraniczną i wojsko. Nie oznaczało to, że całkowicie 
zrezygnował z nadzorowania sytuacji w państwie. Nadal decydował o tym, kto 
zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych oraz 
fotel premiera. Nadal każdy kolejny gabinet nazywano „rządem Marszałka Pił-
sudskiego”. Piłsudski swych najbliższych ludzi dopuszczał do władzy „pod swo-
im okiem”, by w konsekwencji przejęli ją całkowicie. Stało się jednak inaczej  
i personalna ewolucja obozu sanacyjnego poszła torem, którego nawet sam Pił-
sudski nie przewidział. Ci, którzy zostali przez niego naznaczeni do sprawowana 
władzy, zostali od niej odsunięci. 

Za życia Piłsudskiego Wieniawa, Sławek i Beck byli współpracownikami. 
Znajdowali się bliżej lub dalej od Komendanta, ale byli obok niego. Sytuacja 
zmieniła się zupełnie po śmierci Marszałka. Przywiązanie Wieniawy i Sławka 
do ideologii piłsudczykowskiej sprawiło, że zostali od władzy odsunięci przez 
swoich współpracowników. Sławek nie potrafił się odnaleźć w nowej roli, nie 
potrafił walczyć o swoją pozycję w grupie, a co za tym szło – w państwie. Był 
pewny, że wszyscy piłsudczycy będą wiernie wypełniać role, które Piłsudski 
wyznaczył im za życia. Przekonanie o uczciwości swoich towarzyszy doprowa-
dziło do jego klęski politycznej. Józef Beck nie brał udziału w rozgrywkach  
o władzę po Piłsudskim, ponieważ jego pozycja jako szefa MSZ była niezagro-
żona. Beck, podobnie jak Sławek, uważał, że za wszelką cenę trzeba wypełnić 
wolę Piłsudskiego. Nie chciał, a może nie odważył się na zmianę kursu polityki 
zagranicznej. Realizował instrukcje Komendanta, nie zwracając uwagi na zmie-
niające się realia na arenie politycznej. Zupełnie inną postawę przyjął Wieniawa-
Długoszowski, który po śmierci Piłsudskiego odciął się od polityki. Załamał się  
i zaczął pić, co nie znaczyło, że los Polski był mu obojętny. Gdy zaszła taka po-
trzeba, stanął na wysokości zadania i wbrew swemu zniechęceniu do polityki za-
jął się nią dla dobra Ojczyzny. Ten z pozoru hulaka okazał się nie tylko najwier-
niejszym piłsudczykiem, ale jedynym, który potrafił wypełnić rolę, wyznaczoną 
mu przez Piłsudskiego.  

Rola polityczna najbliższych współpracowników J. Piłsudskiego 

Streszczenie 
O pozycji w hierarchii sanacyjnej nie decydowały kwalifikacje polityczne czy doświadczenie, 

ale stosunek Józefa Piłsudskiego do danej osoby i częstotliwość jej kontaktów z nim. Jego pozycja 
nigdy nie była zagrożona. Walka, która toczyła się wewnątrz obozu, była nie przeciw Marszałko-
wi, ale o jego zaufanie, które wyznaczało prestiż w obozie. 

Najbliższymi współpracownikami Piłsudskiego byli Walery Sławek, Bolesław Wieniawa-
Długoszowski oraz Józef Beck. Dwaj pierwsi cieszyli się nieograniczonym zaufaniem Komendan-
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ta i mogli przychodzić do Belwederu, kiedy tylko uznali, że jest taka konieczność. Józef Beck na-
tomiast był wzywany jedynie w kwestiach związanych z polityką zagraniczną. Różna była także 
ich droga kariery w systemie pomajowym. Wieniawa nigdy nie zajmował się oficjalnie polityką, 
Sławek z najważniejszych funkcji w państwie trafił na margines polityczny, a Beck wytrwale dą-
żył do zdobycia wysokiej pozycji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  

Przy pisaniu pomocne okazały się biografie najbliższych współpracowników Piłsudskiego  
i wspomnienia dyplomatów. Ukazały one obraz działalności politycznej i pokazały, jakie wartości 
wyznawali politycy oraz jaki miało to wpływ na rozwój ich karier.  

Słowa kluczowe: Józef Piłsudski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Walery Sławek, Józef 
Beck, lata 1926–1939, Druga Rzeczpospolita, polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna, prze-
wrót majowy, współpracownicy Piłsudskiego. 

Political Role of Closest Associates of J. Piłsudski  

Summary 
The position in Sanacja hierarchy was not established by political qualifications or experience, 

but by the attitude of Józef Piłsudski towards a given person and how frequently a given person 
contacted him. The position of Piłsudski was never threatened. The combat fought inside the polit-
ical team was never fought against the Marshal but it was fought to gain his trust whish was the 
indicator of the prestige.  

Walery Sławek, Bolesław Wieniawa-Długoszowski and Józef Beck were the closest associates 
of Piłsudski. The first two enjoyed the unlimited trust of the Commander and were allowed to 
come to Belweder any time they decided necessary. Józef Beck was summoned only in matters 
connected with international politics. The paths of their carriers in post May system were different. 
Wieniawa never officially dealt with politics, Sławek from one of the most important functions in 
the country ended in political margin and Beck continuously aimed at gaining high position in the 
Ministry of Foreign Affairs.  

Biographies of the closest associates of Piłsudski and memoirs of diplomats were very valuable 
for writing this paper. They presented political activities and values of politicians and how they in-
fluenced the developments of their careers.  

Keywords: Józef Piłsudski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Walery Sławek, Józef Beck, 
period 1926–1939 in Poland, the Second Republic of Poland, internal policy, foreign policy, may 
coup, partners of Piłsudski. 
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Żydowski przemysł w polityce władz Kalisza  
w latach 1918–1939 

W opracowaniach i badaniach na temat Żydów w Polsce dominują zagad-
nienia związane z zagładą Żydów. Okres międzywojenny pozostał na uboczu, 
choć istnieje parę wartościowych publikacji. Dla pełniejszego obrazu ważne jest, 
aby zbadać społeczności żydowskie poszczególnych miast polskich. Względnie 
duże skupisko żydowskie znajdowało się w Kaliszu. Ludność żydowska w Kali-
szu liczyła w 1936 r. ponad 26 tys. osób i była jedną z większych w Polsce. Jaki 
był wpływ tej społeczności na życie gospodarcze miasta – to pytanie, na które 
odpowiedzi ma udzielić niniejszy artykuł. Tym bardziej pytanie jest ważne, al-
bowiem w Polsce historiografia Kalisza, obejmująca okres międzywojenny, jest 
dość skromna. 

Podstawowym źródłem materiałów i informacji, które wykorzystano do ni-
niejszej pracy są dokumenty zespołu Starostwa Powiatowego w Kaliszu za lata 
1918–1939 oraz Akta Miasta Kalisza z lat 1921–1931, przechowywane w Wo-
jewódzkim Archiwum Państwowym w Kaliszu. Drugim interesującym źródłem 
jest Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Istotnym źródłem informacji doty-
czącym spraw gospodarczych są prace: A. Pakentregera, K. Badziaka, W. Bonu-
siaka oraz A. Czubińskiego1. 

W opisie miasta Kalisza znajdującym się w Archiwum Głównym Akt No-
wych w Warszawie znajduje się następujący zapis z 1820 r. dotyczący miesz-
kańców miasta: „[utrzymują się oni] z rzemiosł rozmaitych, fabryk sukna, han-

                                                 
*  sprengel@interia.pl. 
1  A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu w latach 1918–1939, Warszawa 1988; K. Badziak, Miejsce  

i rola regionu kaliskiego w uprzemysłowieniu Królestwa polskiego, [w:] Dziedzictwo przemy-
słowe Kalisza i regionu, red. T. Krokos, Kalisz 2003; W. Bonusiak, Rozwój gospodarczy z Ka-
lisza w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977; A. Czubiński, 
Ruch robotniczy we wschodnich powiatach Wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1918–1930, Po-
znań 1962. 
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dlu”. Dowiadujemy się, że „znajduje się tu fabryka sukna Repphana, fabryka 
płótna, fabryka skór i browarów prywatnych”2. Od wielu lat Kalisz miał sprzyja-
jące warunki rozwoju. Rzeka Prosna dostarczała energii dla maszyn, a miejsco-
we lasy były źródłem dla opału i budowy domów. Kalisz poprzez swoje położe-
nie był miastem pogranicza, zlokalizowanym na zachodniej granicy Królestwa  
i w bezpośrednim sąsiedztwie państwa pruskiego, przez długi czas posiadał do-
godne warunki dostępu do zagranicznych ośrodków produkcji maszyn i urzą-
dzeń, a także dostaw niektórych surowców i półfabrykatów3. Ważną rolę w roz-
woju produkcji przemysłowej zajęła rozbudowa tras kolejowych na przełomie 
XIX i XX wieku. W 1896 r. uruchomiono kolej skalmierzycką, a w 1902 r. od-
dano do użytku kolej warszawsko-kaliską4. Pomyślny rozwój ośrodka kaliskiego 
był kontynuowany do wybuchu I wojny światowej. W tym czasie region kaliski, 
do I wojny światowej, zróżnicował swój potencjał produkcyjny. Duże znaczenie 
odegrała wytwórczość włókiennicza, przemysł wytwarzający hafty, koronki i tiule.  

Progres w rozwoju odnotował przemysł instrumentów muzycznych, a także 
przemysł spożywczy i budownictwo. Początki istnienia w Kaliszu przemysłu 
hafciarskiego datowane są przez niektórych badaczy na koniec lat 70. XIX wie-
ku, kiedy to powstały fabryki Majznera, Okonowskiego i Praszkera, przez in-
nych badaczy zaś wskazywany jest 1882 r. Wcześniej mieszkańcy Kalisza zaj-
mowali się sprowadzaniem haftów z Niemiec i Szwajcarii. Kalisz szybko stał się 
wiodącym ośrodkiem haftów, a produkcja ta nie wymagała dużego nakładu ka-
pitału5. W 1911 r. produkcją haftów i koronek zajmowały się już 53 zakłady6. 
Przed I wojną światową Kalisz stał się największym ośrodkiem hafciarskim na 
terenach zajętych przez Rosję7. Niestety, wybuch I wojny światowej stał się 
momentem zamykającym okres wielkiego rozkwitu przemysłu hafciarskiego  
w Kaliszu. Fabryki, mimo, że ocalały przed bombardowaniem w 1914 r., były 
jednak zamknięte do 1919 r. z powodu braku surowców i energii elektrycznej.  
W wyniku wojny zmniejszył się też popyt na luksusowe towary, a sytuacja wa-
lutowa i transportowa sprawiły, że przemysł hafciarski został bardzo ograniczo-
ny. Zmieniła się też moda8. 

Pomimo trudności, już w pierwszej połowie 1919 r. wielu Żydów przystąpi-
ło do uruchomienia przedsiębiorstw. Pierwszymi uruchomionymi zakładami by-
                                                 
2  Archiwum Główne Akt Nowych w Warszawie, Komisja Województwa Kaliskiego, Opis mia-

sta Kalisza, sygn. K II, 191. 
3  K. Badziak, Miejsce i rola regionu kaliskiego w uprzemysłowieniu Królestwa polskiego, [w:] 

Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu, red. T. Krokos, Kalisz 2003, s. 2. 
4  A. Rynkowska, Rozwój handlu i komunikacji. Kredyt w Kaliszu w latach 1815–1914, [w:] 

Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, s. 417. 
5  Ibidem, s. 391. 
6  Ibidem, s. 392. 
7 A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu w latach 1918–1939, Warszawa 1988, s. 24. 
8  E. Kłysz, Wyroby kaliskiego przemysłu włókienniczego w latach 1878–1939, [w:] Dziedzictwo 

przemysłowe…, s. 143. 
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ły: fabryka nici J. Ersteina oraz fabryka cukierków Saula Raucha9. W 1920 r. 
uruchomieniem przemysłu hafciarskiego w Kaliszu zainteresowało się kilka po-
ważnych firm zagranicznych: angielskich, niemieckich i szwajcarskich. Przed-
siębiorstwa te w porozumieniu z żydowskim przemysłowcem Hermanem Gór-
nym z Kalisza postanowiły zawiązać towarzystwo akcyjne dla wyrobu haftów  
w Kaliszu. Surowce docierały z Manchesteru, a następnie, wyhaftowane w Kali-
szu, wysyłane były do Amsterdamu w celu wykończenia10. 

W 1919 r. w Kaliszu powstał Związek Fabrykantów Wyrobów Hafciarsko- 
-Koronkarskich. Jego zadaniem było stymulowanie rozwoju tego przemysłu  
i obrona jego interesów. Kolejne siedziby Związku znajdowały się przy ulicach 
Wrocławskiej oraz Jasnej. Propagował on rozwój i obronę interesów kaliskiego 
hafciarstwa. Starano się o nowe rynki zbytu i walczono z nielegalnym wwozem 
haftów i koronek. Prezesem Związku w 1933 r. był przemysłowiec żydowski 
Mendel Berek Traube. Jego zastępcą był Isreal Rochlin, który w latach 30. XX w. 
był jednocześnie jednym z przedstawicieli kaliskiego przemysłu w Izbie Prze-
mysłowo-Handlowej w Łodzi11. 

W 1919 r. powstał również Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Haf-
ciarsko-Koronkarskiego. Jego celem było wywalczenie najkorzystniejszych warun-
ków pracy i płacy oraz podniesienie stopy życiowej robotników. Pomimo tego w la-
tach 20. często dochodziło do strajku robotników hafciarskich i zwolnień z pracy. 
Fabryki, które powstały, produkowały głównie na rynek wewnętrzny12. 

Po I wojnie światowej przemysłowcy żydowscy zmagali się z trudnościami 
kredytowymi. Z powodu braku ustabilizowanej waluty i wysokich stóp procen-
towych nie zawierano większych transakcji. Z tego względu fabryki nie wyko-
rzystywały swoich pełnych mocy produkcyjnych. Dopiero od 1927 r. sytuacja 
kredytowa uległa poprawie, co umożliwiło wydajniejsze prowadzenie przedsiębior-
stwa. Zwiększono liczbę pracujących maszyn oraz zatrudnionych robotników13. 

Po I wojnie światowej ważnym problemem przemysłu hafciarskiego było 
zdobycie nowych rynków zbytu. Starania częściowo zakończyły się powodze-
niem. Zdobyto rynki: małopolski, poznański i wolnego miasta Gdańska. W dru-
giej połowie lat 20. największymi rynkami zbytu były: rynek warszawski, łódz-
ki, lwowski, gdański i poznański. Duże ilości haftów sprzedawano na Kresach 
Wschodnich, szczególnie w Wilnie. Eksportowano wyroby do Rumunii, ZSRR, 
Turcji, Palestyny i Chin. W latach 1921–1926 brak kapitału zmusił niektórych 
właścicieli maszyn do odstępowania ich zamożniejszym przedsiębiorcom14. 

                                                 
9 A. Pakentreger A., Żydzi w Kaliszu…, s. 29. 
10  Ibidem, s. 30. 
11  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, „Życie Kalisza” 2004, nr 26, s. 26. 
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Od 1928 r. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu produkującego koronki 
klockowe. Produkt ten był znacznie tańszy od haftów, gdyż wyrabiany był wy-
łącznie z przędzy bawełnianej, bez podłoża z tkaniny15. Z uwagi na to, że ma-
szyny klockowe sprowadzono do Kalisza w latach 1928–1930, a ich amortyzację 
przewidziano na lata 30., właściciele maszyn uruchomili produkcję w systemie 
trzyzmianowym16. W 1929 r. w przemyśle hafciarskim i koronkarskim było za-
trudnionych 10% ludności Kalisza17. 

W okresie międzywojennym duży popyt miały wyroby tiulowe, gipiurowe  
i firanki. Największą firmą w tej produkcji była Pierwsza Kaliska Fabryka Tiuli, 
Firanek i Koronek Abrama Flakowicza. Pod koniec lat 30. Flakowicz zmarł  
i udziałowcami w spółce zostali spadkobiercy z rodziny Flakowiczów i Szere-
szowskich oraz rodzina Blochów i Gancweichów. Fabryka ta w 1935 r. została 
rozbudowana według projektu Alberta Nestrype i istnieje w Kaliszu do dnia dzi-
siejszego18. W 1930 r. w zakładzie przy fabrycznej pracowało 50 robotników19. 
W latach największego kryzysu, tj. 1931–1932, w fabryce pracowało 45 robot-
ników, a w 1934 r. nawet 100. Wytwórnia koronkarska Flakowicza eksportowa-
ła swoje wyroby do Ameryki Południowej i na Bliski Wschód, a w Polsce miała 
przedstawicieli w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Lwowie i Wilnie20. Fabryka Flakowicza posiadała bardzo bogaty asortyment, 
który został zarejestrowany. Wyroby te naśladowały różne style XVIII-wieczne, 
od tkanin francuskich począwszy21. 

Do dnia dzisiejszego nie wiemy, co stało się z właścicielami tej firmy w cza-
sie wojny. Prawdopodobnie zostali oni zgładzeni przez hitlerowców, podobnie 
jak większość kaliskich Żydów, w tym również przemysłowców.  

Żydzi mieszkali przeważnie w wielopokojowych mieszkaniach w Kaliszu. 
Były one usytuowane blisko fabryki. W przeciwieństwie do Polaków i Niem-
ców, Żydzi nie obnosili się ze swoją zamożnością. 

Przed wojną w Kaliszu w branży hafciarskiej działało ok. 50 podmiotów go-
spodarczych. Wśród nich tylko 30 należało do większych. Pozostałe przedsię-
biorstwa ograniczały się do posiadania tylko jednej maszyny lub np. działały 
pod trzema szyldami w trzech różnych punktach miasta. Rozproszenie przemy-
słu hafciarskiego w tym okresie było znaczne22. 

                                                 
15  W. Bonusiak, Rozwój gospodarczy z Kalisza w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Kalisza, red.  
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Zmiany wzorów powodowały sezonowość produkcji w przemyśle hafciar-
skim. To natomiast wpływało na zmienność w zatrudnieniu. Dla przykładu  
w 1925 r. liczba bezrobotnych w tej branży wynosiła 302 osoby. W 1926 r. bez-
robocie wzrosło do 563 osób. Najmniejsze bezrobocie było w 1927 r. Wahania 
te powodowały ujemne skutki w stabilizacji pracy i położeniu ekonomicznym 
robotników23. 

W czasie kryzysu w Kaliszu nastąpiły trudności w przemyśle, szczególnie  
w hafciarstwie. Pod koniec 1929 r. odnotować można obniżenie produkcji  
w tych wyrobach do 50%. Przemysł hafciarski produkował tylko na zamówienia 
i to bardzo ograniczone. Jedną z przyczyn trudnego położenia przemysłu haf-
ciarskiego była konkurencja i zaniżanie cen dla kupujących. W wyniku kryzysu 
nastąpiło zlikwidowanie 22 przedsiębiorstw i wzrost liczby bezrobotnych do po-
nad 300 osób24. 

Położenie materialne bezrobotnych żydowskich robotników i chałupników 
hafciarskich stało się bardzo trudne. Sytuacja pogorszyła się przez dalsze usu-
wanie tych ludzi z pracy przez niektórych żydowskich fabrykantów. Robotnicy 
zmuszani byli także do pracy za znacznie niższe stawki. Wzmogły się bunty  
o poprawę warunków pracy. Zjawisko to wystąpiło zwłaszcza w 1932 r. podczas 
największego nasilenia kryzysu gospodarczego. Założono sekcję hafciarską 
Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Włókienniczego. Robotnicy 
ogłosili strajk na 1 lutego 1932 r. i domagali się wyrównania płac w myśl umo-
wy zbiorowej z 1928 r., zaprzestania dokonywania wypłat zarobków wekslami 
oraz uznania przedstawicielstwa robotników. Strajk zakończono dopiero 7 marca 
1932 r. po spełnieniu żądań robotników25. 

Podobna trudna sytuacja nastąpiła w fabryce tiulu i firanek Flakowicza.  
W dniu 18 lutego 1932 r. 50 robotników porzuciło pracę z powodu obniżenia 
płacy szpanerom (firankarzom). Strajk ten został zlikwidowany 22 lutego 1932 r., 
po przywróceniu poprzednich zarobków26. 

Również przemysł klockowy, opanowany przez żydowskich przemysłow-
ców, podzielił w latach kryzysu los przemysłu hafciarskiego i tiulowego. Do 
1928 r. przemysł klockowy był bardzo zyskowny, ale zakup dużej liczby maszyn 
od 1928 do 1929 r. spowodował, że rynek polski nie był już w stanie wchłonąć 
całej produkcji. Pod koniec 1929 r. sytuacja w tym przemyśle znacznie się po-
gorszyła z powodu gwałtownego spadku cen koronek. Produkcja koronek kloc-
kowych stała się więc nieopłacalna. Gdyby jednak zakupione maszyny klocko-
we przestały pracować, przedsiębiorcy straciliby środki stanowiące równowar-
tość amortyzacji maszyn, dlatego przemysł ten nie przerwał pracy. Dopiero  
w 1931 r. po całkowitej spłacie należności za zakupione maszyny – przy jedno-
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czesnej obniżce płac robotników wynoszącej aż 40% – produkcja koronek stała 
się bardziej opłacalna27. 

Pod koniec 1935 r. nastąpiło ożywienie w przemyśle hafciarskim i koronkar-
skim. Potencjał produkcyjny obu przemysłów można ocenić jako poważnie 
ograniczony w porównaniu z potencjałem lat 20. XX w. Z 368 maszyn z 1927 r. 
pozostało tylko 200. Z uwagi na zmianę w modzie przemysł hafciarski przesta-
wił się na droższe wyroby z tiulu, gipiury i produkcję firanek. W latach 1936–
1939 zwiększył się popyt na nowe, droższe wyroby przemysłu hafciarskiego. 
Zmiany te spowodowały wzrost zatrudnienia i płac (płace odbiegały nieznacznie 
od umów zbiorowych z 1927 r.)28. 

Inna sytuacja była w przemyśle klockowym, w którym maszyny zakupione 
w latach 1927–1930 były już w 1934 r. całkowicie wyeksploatowane i nie 
nadawały się do użytku. Pomimo tego w latach 1936–1939 nastąpiło pewne 
ożywienie również w tym sektorze29. 

W przedwojennym Kaliszu drugą pod względem znaczenia branżą po włó-
kiennictwie był przemysł spożywczo-przetwórczy, a zwłaszcza młynarstwo.  
O znaczeniu młynarstwa może świadczyć fakt, że przy ul. Obozowej istniała 
siedziba Stowarzyszenia Młynarzy Województwa Łódzkiego30. Do rozwoju 
branży spożywczej przysłużyło się oddanie do użytku w 1902 r. kolei warszaw-
sko-kaliskiej. Duże znaczenie odegrało położenie przy granicy niemieckiej. Do 
Kalisza docierały wówczas znaczne ilości zboża z Rosji i z Niemiec, w ten spo-
sób powstała tu największa siedziba przemysłu młynarskiego w byłym Króle-
stwie Kongresowym31. W ten sposób młyny kaliskie pod względem wartości 
produkcji i liczby zatrudnionych pracowników stanowiły dominującą pozycję. 
W 1926 r. w młynach pracowało 511 robotników, w 1931 r. – 1052, a w 1939 – 
648. Z 12 czynnych młynów 9 należało do Żydów, w ten sposób twierdzono, że 
przemysł młynarski był opanowany przez Żydów. W Kaliszu istniał jeden  
z największych młynów w Polsce. Działał on przy ul. Częstochowskiej 53 i nosił 
nazwę: Towarzystwo Wielkiego Młyna Bruno Reicha i Łajbusia Chmielnickie-
go. Młyn ten zatrudniał 110 robotników i 20 osób personelu technicznego32. 
Nowoczesny młyn w tamtych czasach składał się z kilkukondygnacyjnego bu-
dynku o łącznej kubaturze 26 tys. m3. Posiadał dwa generatory prądu, własną 
gazownię i warsztaty naprawcze. Magazyny mogły pomieścić 5 tys. ton zboża,  
a zdolność produkcyjna wynosiła 250 ton mąki na dobę. W 1930 r. sprzedaż 
mąki osiągnęła sumę 30 mln zł, a sam eksport 10 mln zł33. Do większych mły-

                                                 
27  A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu…, s. 38. 
28  Ibidem, s. 54. 
29  Ibidem, s. 55. 
30  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 25. 
31  Przewodnik miasta Kalisza, Kalisz 1925, s. 58. 
32  A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu…, s. 33. 
33  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 25.  
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nów można zaliczyć również młyn należący do braci Abrama-Szlama Markusa  
i Jochila Znamirowskich. W późniejszym czasie młyn ten został przejęty przez 
Rosenów. W młynie tym w 1936 r. sprzedano mąkę wartości około 1 mln zło-
tych34. Oprócz tego na uwagę zasługuje młyn pszenny Haskiela Nowaka, który 
prosperował od 1925 r.; zdobył międzynarodową nagrodę na Espozicione Cam-
paonarie Di Roma. W 1936 r. sprzedał mąkę wartą ok. 4 mln zł (eksport był wart 
2 mln zł). Firma ta posiadała własną bocznicę kolejową i przedstawicielstwa  
w Białymstoku, Chorzowie, Wilnie, Chrzanowie, Grodnie, Lwowie, Poznaniu, 
Sosnowcu i Warszawie. 

Jeszcze inny młyn istniał od 1908 r. przy ul. Garncarskiej. Miał on najgorsze 
położenie komunikacyjne, w związku z tym wyposażono go w 10 boksów dla 
koni. Zwierzęta zapewniały transport do odległego dworca kolejowego. Właści-
ciel młyna Rosen zatrudniał 30 robotników i produkował 12 tysięcy ton mąki 
rocznie. Młyn był wyposażony w silnik spalinowy, chłodzony wodą z pobliskie-
go Kanału Bernardyńskiego35. 

Jednym z pierwszych młynów w Kaliszu, który powstał w XX wieku, był 
młyn motorowy Moritza i Leona Kowalskich. Mieścił się on przy ul. Ostrow-
skiej 64, a więc stosunkowo blisko dworca kolejowego. Oprócz młynów, w Ka-
liszu znajdowało się 31 żydowskich piekarni oraz 16 zakładów cukierniczych  
i delikatesowych. Uruchomiono tu też jedną z pierwszych powojennych fabryk 
cukierków. Właścicielem był Saul Rauch36. 

W latach kryzysu w przemyśle spożywczym położenie robotników uległo 
pogorszeniu. Zarobki robotników piekarskich spadły w 1931 r. o 50% w porów-
naniu do 1929 r. Po tygodniowym strajku przeprowadzonym przez Związek Za-
wodowy Robotników Przemysłu Spożywczego robotnicy uzyskali niewielką 
podwyżkę płacy w 1934 r.37 

W kwietniu 1936 r. liczba bezrobotnych w mieście wzrosła do 3356 osób  
z powodu unieruchomienia młyna Reicha i Chmielnickiego, największego  
w Kaliszu. Pracę straciło wówczas 150 robotników i pracowników umysłowych 
żydowskich i polskich. Z zasiłku ustawowego korzystało wówczas tylko 1620 
bezrobotnych, czyli około 48,3%38.  

W latach 1936–1939 dotkliwie pogorszyły się warunki pracy i płacy robot-
ników przemysłu spożywczego. Jak wspomniano, w przemyśle młynarskim 
wzrosło bezrobocie i obniżyły się płace39. Jeszcze gorsza była sytuacja material-
na robotników w przemyśle piekarniczym. Panowało tu duże bezrobocie, a płace 
spadły do minimum. Robotnicy zorganizowani w sekcji żydowskiej Związku 

                                                 
34  Ibidem, s. 25. 
35  Ibidem. 
36  AP Kalisz, z. St. Pow., Wykaz cechów w Kaliszu, t. 244, s. 1 oraz t. 246, s. 6–9, 13. 
37  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 87, s. 9, 16, 21, 22, 29. 
38  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 36, s. 3. 
39  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 87, s. 20. 
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Zawodowego Robotników Przemysłu Spożywczego wystąpili w marcu 1937 r. 
do pracodawców z żądaniem wyrównania płac. 10 marca 1937 r. odbyła się kon-
ferencja z pracodawcami u Inspektora Pracy, która jednak nie dała pozytywnego 
efektu. Właściciele 49 żydowskich piekarni tłumaczyli się, że z powodu niskiej 
ceny chleba ich dochody znacznie spadły i dlatego nie mogą dać podwyżki. Po 
wielu zagrożeniach strajkiem dopiero 15 listopada 1937 r. doszło do porozumienia. 
Na konferencji robotników piekarskich z pracodawcami zawarto umowę zbiorową. 
W myśl tej umowy płace kształtowały się w granicach 25–35 zł tygodniowo40. 

Kolejnym ważnym działem w przemyśle było budownictwo. Rozwój bu-
downictwa w regionie kaliskim wymagał rosnącego napływu różnorodnych ma-
teriałów budowlanych. Po wybudowaniu linii kalisko-warszawskiej w Kaliszu 
zaczęły powstawać cegielnie. W związku ze zniszczeniami dokonanymi przez 
wojska niemieckie w 1914 r. wzrósł popyt na materiały budowlane. Proces roz-
budowy i odbudowy miasta trwał aż do II wojny światowej. Znaczący udział  
w tej rozbudowie miała grupa Żydów, która już w 1911 r. nabyła od właścicieli 
majątku Piwonice za 70 tys. rubli nieruchomość o powierzchni 26 mórg. Grupa 
Żydów (Boruch, Majer, Klotzowie, Lajzer, Aurebach i Czarnożył) utworzyła 
spółkę do prowadzenia nowoczesnej cegielni. W okresie międzywojennym jed-
noosobowym zarządcą cegielni był Stanisław Rogoziński41. 

Zakład dysponował budynkami i piecem z 218 komorami o łącznej pojem-
ności 240 tys. cegieł, suszarnią, własną bocznicą kolejową, własną żółtą i czer-
woną gliną najwyższej jakości, a także własnym piaskiem i żwirownią. W Piwo-
nicach produkowano cegły maszynowe i kanalizacyjne, klinkiery, dziurawki, 
dachówki i inne wyroby ceramiczne. Zakład posiadał zdolność produkcyjną  
3 mln jednostek rocznie. Lepsze wyroby gatunkowo sprzedawano na rynek war-
szawski i łódzki, a tylko cegły gorszej jakości sprzedawano na miejscu42. 

Jednym z największych i najstarszych zakładów wśród cegielni był zakład 
na Majkowie. Jego założycielami w 1902 r. byli Dawid Edelszajn, Samson 
Skowron, Alja Klinger i Uszer Klinger43. W 1933 r. zakład ten za 30 tys. zł kupił 
Samuel Borenstein. Produkowano tam około 120 tys. cegieł tygodniowo,  
a sprzedaż kierowano przede wszystkim na rynek kaliski44. 

Wspominając o przemyśle budowlanym w przedwojennym Kaliszu, wymie-
nić warto także tartak braci Znamirowskich, właścicieli młyna. Działał on przy 
ul. Górnośląskiej 49–51. Kalisz miał też własną betoniarnię, której właścicielem 
było miasto45.  

                                                 
40  Ibidem, s. 37. 
41  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 29. 
42  Ibidem. 
43  K. Badziak, Miejsce i rola regionu kaliskiego w uprzemysłowieniu Królestwa polskiego, [w:] 

Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu, red. T. Krokos, Kalisz 2003, s. 31. 
44  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 29. 
45  Ibidem, s. 29. 
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Przemysł budowlany w mniejszym zakresie niż przemysł hafciarski czy spo-
żywczy wpłynął na rozwój gospodarczy Kalisza w pierwszej połowie XX wieku. 
Także i w tej dziedzinie Żydzi mieli swój udział, a ich działalność na tym polu 
dawała wielu osobom środki utrzymania po I wojnie światowej. W tym właśnie 
czasie powszechne zapotrzebowanie na materiały budowlane dało podstawy do 
rozkwitu tej gałęzi przemysłowo-handlowej w Kaliszu. 

Oprócz branży hafciarsko-koronkarskiej, rolno-spożywczej czy budowlanej 
w przedwojennym Kaliszu rozwinęły się i inne gałęzie przemysłu, w których 
swój udział mieli przemysłowcy żydowscy. 

Jednym z dużych zakładów była Fabryka Lalek i Zabawek Adama Szrajera 
przy ul. Niecałej 2. Fabrykę założył już w 1894 r. Jakob Fingerhut. Po objęciu 
przedsiębiorstwa przez Szrajera fabryka zaczęła szybko się rozwijać. Rynkiem 
zbytu była wówczas Rosja. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. praca  
w fabryce została przerwana, dopiero w 1919 r. rozpoczęto produkcję w mniej-
szym zakresie, przystosowując się do powstałych po wojnie nowych warunków 
pracy i zbytu. Od początku lat 20. firma wysyłała towary do Polski, Francji  
i Rumunii, gdzie eksportowano specjalne typy lalek w polskich narodowych 
strojach. Fabryka w sezonie zatrudniała 200 osób46. W Kaliszu istniały też trzy 
fabryki mydła oraz pięć fabryk oleju. W przemyśle elektrotechnicznym i meta-
lowym powstały fabryki drutu, baterii i żyrandoli47. 

W przemyśle włókienniczym w przedwojennym Kaliszu produkcję rozwijali 
bracia Henryk, Dawid, Abram i Rafał Jarecki. Byli oni właścicielami Fabryki 
Wyrobów Dzianych „Ideał”, produkującej bieliznę dziecięcą. W Kaliszu mieści-
ła się też Kaliska Fabryka Pończoch „Cotton” Rosenbauma i Dawidowicza.  
W 1929 r. powstała Wytwórnia Tasiemek i Dziergarek Hersza Tirtupulwera48. 
Oprócz tego powstała w 1863 r. Mechaniczna Fabryka Wyrobów Dzianych Bra-
ci Boraks. Boraksowie produkowali wszelkiego rodzaju wyroby trykotowe  
i dziane. Firma produkowała nie tylko na rynki krajowe, ale eksportowała rów-
nież znaczne ilości towaru za granicę. 

Jedną z pierwszych fabryk, która po wojnie uruchomiła swoją działalność  
w branży włókienniczej, była fabryka nici J. Ersteina, należąca do Towarzystwa 
Akcyjnego w Łodzi. Firma dysponowała skręcalnią, merceryzarnią i bielarnią 
przędzy bawełnianej, produkowanej na potrzeby przemysłu tkackiego, poń-
czoszniczego, dziewiarskiego i hafciarskiego. Jej roczna produkcja wynosiła 300 
ton przędzy.  

Podsumowując, należy zaznaczyć, że w drugiej połowie XIX wieku kaliscy 
Żydzi związani byli z funkcjami usługowymi dla przemysłu. Głównie udzielali 
oni krótkoterminowych pożyczek, trudnili się handlem, który był bardziej zor-
ganizowany i profesjonalny. Niedużą wytwórczością zajmowała się wąska grupa 
                                                 
46 Przewodnik miasta Kalisza, s. 58. 
47  AP Kalisz, z. St. Pow., Ewidencja zakładów przemysłowych, t. 246, s. 1, 12, 13 
48  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 25. 
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Żydów. Z tych grup wyłoniła się następnie elita fabrykancka. Posiadane środki 
finansowe umożliwiły burżuazji przemysłowej i kupiecko-bankierskiej już w po-
łowie XIX wieku inwestowanie w rozwój przemysłu manufakturowego, później 
fabrycznego. Pierwsza połowa XX wieku była już okresem znacznego zaanga-
żowania burżuazji żydowskiej w działalność przemysłową. Przemysłowcy ży-
dowscy odegrali znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Kalisza I połowy XX 
wieku. Głównymi dziedzinami produkcji fabrykantów żydowskich był przemysł 
hafciarsko-koronkarski, spożywczy, budowlany, włókienniczy i metalowy. Wy-
twórczość ta była znana nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. 
Owocna działalność Żydów na polu gospodarczym chlubnie wpisała się w dzieje 
kaliskiego przemysłu. Nie można więc zgodzić się z sądem Savarego, że „Żydzi 
mają opinię bardzo zręcznych handlarzy, ale podejrzewają ich, że nie handlują  
z należytą uczciwością i wiernością”49. 

Żydowski przemysł w polityce władz Kalisza  
w latach 1918–1939 

Streszczenie 
Ze względu na duże skupisko żydowskie Kalisz w latach 1918–1939zasługuje na szczególną 

uwagę. Rozwój przemysłowy ośrodka kaliskiego był kontynuowany do wybuchu I wojny świato-
wej. Duże znaczenie odegrała wytwórczość włókiennicza, przemysł wytwarzający hafty i koronki. 
Oprócz tych branż rozwinął się dział rolno-spożywczy i budowlany. Pomimo trudności związa-
nych z wybuchem II wojny światowej, już w 1919 r. wielu Żydów przystąpiło do uruchomienia 
przedsiębiorstw. Kolejne trudności wystąpiły w związku z wielkim kryzysem. Położenie material-
ne bezrobotnych żydowskich robotników i chałupników hafciarskich stało się bardzo trudne. Pod 
koniec 1935 r. zauważamy ożywienie we wspomnianych przemysłach. Mimo to potencjał produk-
cyjny był poważnie ograniczony w porównaniu z potencjałem lat 20 XX w. Podsumowując, nale-
ży podkreślić, że przemysłowcy żydowscy odegrali dużą rolę w rozwoju gospodarczym Kalisza  
w pierwszych dekadach XX w. 

Słowa kluczowe: Żydzi, przemysł, praca, umiejętności, fabryka.  

Jewish Industry in Kalisz Government Policy  
in the Years 1918–1939 

Summary 
On account of the great Jewish clusters, Kalisz deserves particular attention in the years 1918–

1939. The industrial development of the center has continued until the outbreak of the I World 
War. The textile branch – the industry manufacturing broderie and lace – has played a major role. 
Apart from these industries, the food, building and agro-industries have also developed. Despite 

                                                 
49  W. Sombart, Żydzi i życie gospodarcze, Warszawa 2010, s. 117. 
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the difficulties bound up with the outbreak of the II World War, many Jews have started their en-
terprises already in 1919. The successive difficulties occurred due to the Great Depression. The 
material status quo of the unemployed Jewish labourers and handicraftsman has become very hard. 
At the end of 1935, we can observe an animation in the abovementioned trades. Still, despite this, 
the production potential was seriously limited in comparison with the one from the 1920s. In con-
clusion, it needs to be underlined that the Jewish industrialists have played a major role in the eco-
nomic development of Kalisz in the first decade of the twentieth century. 

Keywords: Jews, industry, work, skills, factory. 
 
 



 
 
 



PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ługosza w Częstochowie 
Res Politicae 2013, t. V 

Joanna BOCHACZEK-TRĄBSKA* 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI w.  
Wyzwania, perspektywy, zagrożenia 

Zaopatrzenie państwa w odpowiednie nośniki energii stanowi jedno z naj-
ważniejszych zagadnień związanych z jego bezpieczeństwem. Bez ciągłych  
i pewnych dostaw energii żadne państwo nie byłoby w stanie prawidłowo funk-
cjonować. Występowanie surowców w danym regionie w określony sposób 
wpływa na jego rozwój gospodarczy. Zazwyczaj w takich miejscach ulokowany 
jest przemysł, wzrasta zapotrzebowanie na siłę roboczą. 

Bezpieczeństwo energetyczne posiada dwa wymiary – wewnętrzny (zrów-
noważenie popytu i podaży, z uwzględnieniem środowiska, konsumentów oraz 
wymogów politycznych i ekonomicznych) oraz zewnętrzny (zapełnienie luki 
wynikającej z różnicy pomiędzy produkcją a potrzebami krajowymi)1. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI w. opierają się na sieci wza-
jemnych zależności. Ze względów strategicznych poszczególne kraje zabiegają  
o kontrolę nad wydobyciem nośników energii, sprzedażą zagraniczną, magazy-
nowaniem oraz przekształcaniem ich w energię elektryczną i paliwa2. Bezpie-
czeństwo dostaw energii jest często powodem, dla którego państwa starają się 
być w jak największym stopniu niezależne, wykorzystując własne źródła energii. 
Mało zróżnicowane rozłożenie źródeł energetycznych na świecie powoduje, że 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest sprawą skomplikowaną3. 
                                                 
*  bochaczek@gazeta.pl 
1  Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 

2006, s. 121; T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mo-
zaika interesów i geostrategii, Kraków 2011, s. 29–30. 

2  Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008,  
s. 24; J. Zając, Bezpieczeństwo państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. 
K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 17; J. Stańczyk, Współczesne 
pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 16. 

3  T. Młynarski, op. cit., 23–29; K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej  
w warunkach kryzysu finansowego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politolo-
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Przy analizowaniu problemu bezpieczeństwa energetycznego należy uwz- 
ględnić trzy aspekty: polityczny, gospodarczy oraz ekologiczny, ponieważ po-
przez zestawienie wszystkich wymienionych elementów uzyskuje się kompletny 
obraz bezpieczeństwa energetycznego danego kraju. Aspekt polityczny obejmu-
je kontrakty i umowy międzynarodowe na dostawy surowców energetycznych 
do kraju oraz dywersyfikacje dostaw energii. Uwarunkowania polityczne ukazu-
ją, w jakim stopniu kraje oddziałują na zawirowania w energetyce, tj. ich odpor-
ność na presje kontrahentów. Działania polityczne koncentrują się na opraco-
wywaniu odpowiednich strategii i planów, a także na kontroli przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynku energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne w uję-
ciu gospodarczym skupia się na zrównoważeniu popytu i podaży, a tym samym 
na pokryciu zapotrzebowania na energię. Z kolei aspekt ekologiczny obejmuje 
oddziaływania energetyki na środowisko naturalne4. 

W Polsce w sektorze energetycznym wyróżnia się pięć podsektorów: ga-
zowniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy, paliw stałych oraz paliw ciekłych. 
W fazie projektowania znajduje się podsystem energetyki jądrowej. Powyższy 
podział wiąże się z surowcem wykorzystywanym do produkcji energii5. 

Posiadanie zasobów naturalnych, a zwłaszcza paliw, umożliwia niezależny 
od dostaw zewnętrznych rozwój przemysłu. Jednym z najważniejszych surow-
ców energetycznych jest ropa naftowa. Stanowi ona nie tylko siłę napędową kra-
jów uprzemysłowionych, ale również podstawę gospodarki światowej. Ropa jest 
niezbędna do wytwarzania benzyny i oleju napędowego, ponadto znajduje sze-
rokie zastosowanie w przemyśle lotniczym oraz zbrojeniowym. Z uwagi na fakt, 
że rynek ropy naftowej jest wrażliwy na wpływ różnych czynników, jej ceny de-
stabilizują zarówno lokalne konflikty, jak i wojny ponadnarodowe, zamachy ter-
rorystyczne, kataklizmy, katastrofy naturalne stąd poszczególne kraje, w tym 
Polska, powinny wypracować odpowiednie strategie zapewniające stabilne  
i pewne dostawy tego surowca6. Drugim strategicznym surowcem jest gaz ziemny.  

Gospodarka polska opiera się głównie na paliwach stałych – węglu kamien-
nym i brunatnym. Na skalę ich wydobycia duży wpływ wywierają koszty eks-
ploatacji oraz wielkość popytu. Cena węgla była i wciąż jest wysoka, ponadto 
należy uwzględnić trudne warunki eksploatacji. Dodatkowym obciążeniem dla 
producentów węgla jest konieczność ponoszenia kosztów zminimalizowania 
                                                 

gicznej – wybrane problemy, red. K.M. Księżopolski, K. Pronińska, Warszawa 2012, s. 55–57; 
E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011, s. 130–134. 

4 J. Kraciuk, A. Jabłoński, Bezpieczeństwo energetyczne Polski, [w:] Bezpieczeństwo międzyna-
rodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 
2009, s. 411; W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. 
System, Warszawa 2011, s. 22; M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wy-
zwań XXI wieku, Warszawa 2011, s. 14;  

5 E. Kochanek, Sektor gazowy w polityce energetycznej Polski i Unii Energetycznej, „Kwartalnik 
Bellona” 2010, nr 3, s. 25. 

6  Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, red. Z. Lach, Warszawa 2013, s. 36–38. 
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szkód górniczych. Wydobycie gazu ziemnego pokrywa ok. 1⁄3 zapotrzebowania 
na ten surowiec7. Niedobór ten jest wyrównywany poprzez import, głównie  
z Rosji. Niewielką ilość surowca Polska importuje z Azji Środkowo-Wschod- 
niej. Z kolei całkowite zasoby ropy naftowej w Polsce szacowane są na 23,13 mln 
ton, a krajowe wydobycie zaspokaja jedynie 5% popytu. Z tego powodu pozo-
stała część surowca jest importowana głównie z Rosji8. Warto wspomnieć, że je-
żeli energia produkowana przez nasz kraj nie stanie się bardziej konkurencyjna, 
to w ciągu najbliższych 20–30 lat uzależnienie energetyczne (wynoszące obec-
nie 50%) niebezpiecznie wzrośnie do 70%. Taki bowiem odsetek energii bę-
dziemy sprowadzać spoza UE – także z regionów niestabilnych politycznie9. 
Obecnie coraz częściej wspomina się o szerokich możliwościach wykorzystania 
polskich złóż gazu łupkowego10. Dużo nadziei pokłada się w polsko-amery- 
kańskiej współpracy w tym zakresie, o czym w dalszej części. 

W chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej sektor energetyki stanął 
przed nowym wyzwaniem – dostosowaniem się do zasad, które obowiązują 
podmioty unijne. Już w 1995 r. zsynchronizowano polski system elektroenerge-
tyczny z zachodnioeuropejskim systemem UCTPE (obecnie UCTE). Realizowa-
ny przez Polskę projekt tzw. mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą 
jest strategicznym projektem naszego kraju w zakresie połączeń elektroenerge-
tycznych w kierunku wschodnim. Stanowi ono istotne ogniwo tzw. „Pierścienia 
Bałtyckiego” obejmującego systemy elektroenergetyczne krajów nadbałtyckich. 
W 2008 r. podpisano polsko-litewską umowę o powołaniu spółki, która zajmie 
się budową mostu energetycznego łączącego oba kraje, a dokładnie polski Ełk  
i litewską Olitę. W procesie akcesyjnym do UE Litwa wyraziła zgodę na za-
mknięcie starej elektrowni atomowej w Ignalinie. W 2006 r. premierzy Litwy, 
Łotwy i Estonii podpisali deklarację o wspólnej budowie „Ignalina II”. Rok 
później premierzy Polski i Litwy sygnowali dokument dotyczący udziału nasze-
go kraju w budowie nowej elektrowni. Planuje się, że jej pierwszy blok roz-
pocznie pracę najpóźniej w 2016 r. Należy przy tym dodać, iż kwestie szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Polski i Litwy są ściśle związane  
z Rosją. W tym kontekście nasz kraj, przy wsparciu Litwy, podjął wysiłek prze-
konania pozostałych członków Unii Europejskiej do solidarności energetycznej  
i stworzenia mechanizmów wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa11. 
                                                 
7 Nasz kraj nie jest w stanie zaspokoić swojego popytu na gaz ziemny z własnych zasobów. 

Uwzględniając prognozę zapotrzebowania na ten surowiec, popyt na gaz wzrośnie o ok. 40% 
do 2030 r. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2009, s. 14. 

8 J. Kraciuk, A. Jabłoński, op. cit., s. 412–415. 
9 M. Piechowicz, Polityka energetyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na politykę zagraniczna 

Polski, [w:] Polityka zagraniczna II RP. 20 lat po przełomie. Stosunki polityczne i gospodarcze, 
t. 2, red. L. Czechowska, M. Bierowiec, Toruń 2011, s. 329. 

10 P. Rachtan, Nie tylko łupki, „Nowe Życie Gospodarcze” 2014, nr 1–2, s. 3. 
11 D. Foremny, Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 

red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 228–229; W.T. Modzelew-
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Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stanowi sprawę priorytetową 
dla polskich rządów i znajduje się w centrum debaty publicznej. Aby zagwaran-
tować gospodarce zrównoważony rozwój, trzeba prowadzić politykę energe-
tyczną, która zagwarantuje bezpieczeństwo dostaw paliw energii oraz niezbędną 
ochronę środowiska naturalnego. Jednocześnie należy uwzględnić konieczność 
zwiększenia konkurencyjności i efektywności gospodarki energetycznej. Polska 
jako członek UE musi również uczestniczyć w realizacji zamierzeń „Polityki 
energetycznej dla Europy” określonych przez Brukselę. W związku z tym nie-
zwykle istotne staje się osiągnięcie celów UE, które są w dużej mierze zbieżne  
z celami polskiej polityki energetycznej. Dotyczą one zwłaszcza: zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, zapewnienia konkurencyjności gospodarki, dostępności 
energii po przystępnej cenie, ochrony środowiska oraz promowania równowagi 
ekologicznej12. 

Dużym wyzwaniem dla polskiej polityki energetycznej jest poprawa efek-
towności. Stanowi ona jeden z priorytetów polityki energetycznej UE z wyzna-
czonym do 2020 r. celem obniżenia obecnego zużycia energii o 20%. Nasz kraj 
dokonał dużego postępu w tym zakresie, redukując energochłonność w ciągu 
minionej dekady o 30%13. 

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” do głównych za-
dań polskiej polityki energetycznej należy zaliczyć: dążenie do rozwoju gospo-
darczego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną oraz zmniejszenie 
energochłonności gospodarki do poziomu unijnego. W celu realizacji tych zdań 
podejmowane są stosowne działania, w tym ustalenie narodowego celu wzrostu 
efektywności energetycznej oraz wprowadzenie systemowego mechanizmu 
wsparcia dla: 
— stymulowania rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwz- 

ględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, 
— inwestycji w zakresie oszczędności energii, 
— prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań i technologii 

zmniejszających zużycie energii, 
— odpowiedniej polityki gmin, 
— prowadzenia kampanii informacyjnych, edukacyjnych, promujących racjo-

nalne wykorzystywanie energii14. 

                                                 
ski, Stosunki polsko-litewskie, [w:] Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, 
red. W. Modzelewski, Olsztyn 2009, s. 68–69; Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI 
wieku, op. cit., s. 38–41. 

12  D. Foremny, op. cit., s. 225–226. 
13 Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Rada Ministrów, 10 listopada 2009 r., s. 4–7. 
14 Ibidem; P. Osiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Polski: wymiar wewnętrzny i wymiar ze-

wnętrzny, [w:] Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red.  
S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 2013, s. 346–352, 357. 
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Kolejnym celem jest wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii  
z uwzględnieniem własnych zasobów oraz zapotrzebowania na określone su-
rowce. Oprócz tego podjęto problem wytwarzania oraz przesyłania energii elek-
trycznej i cieplnej. Za główny komponent tego obszaru uznano zapewnienie cią-
głego pokrycia zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem maksymalnego 
wykorzystania zasobów własnych oraz technologii przyjaznych dla środowiska 
naturalnego. Aby sprostać tym zadaniom należy m.in.: 
— nałożyć na operatorów systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyj-

nych obowiązku wskazania w tworzonych planach rozwoju sieci przesyło-
wej i dystrybucyjnej preferowanych lokalizacji nowych mocy wytwórczych 
oraz kosztów ich przyłączenia, 

— wzmacnianie istniejących oraz budowa nowych linii elektroenergetycznych, 
szczególnie tych, umożliwiających wymianę transgraniczną energii, 

— wprowadzać metody kształtowania cen ciepła oraz bodźców do optymaliza-
cji kosztów  zapotrzebowania na ciepło, które będą nowymi mechanizmami 
regulacji15. 
Następne zagadnienia odnoszą się do kwestii wykorzystania energii jądro-

wej, odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju konkurencyjnych rynków paliw  
i energii. Głównym celem polskiej polityki energetycznej w tym zakresie jest 
przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienia inwestorom 
warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na 
bezpiecznych technologiach, z uwzględnieniem poparcia społecznego oraz z za-
pewnieniem bezpieczeństwa na wszystkich etapach (lokalizacji, projektowania, 
budowy, uruchomienia, eksploatacji oraz likwidacji)16. Z kolei zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą większy stopień unieza-
leżnienia się od importu energii. Za pierwszoplanowe postulaty w tym zakresie 
uznano: 
— wzrost udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej do poziomu 15%  

w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w kolejnych latach, 
— osiągniecie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, 
— zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 
— ochrona lasów przed nadmierną eksploatacją w celu pozyskiwania biomasy, 
— wykorzystywanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących, 
— zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymal-

nych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej na bazie lokalnych su-
rowców17. 

                                                 
15 Polityka energetyczna Polski do 2030 r., op. cit., s. 12–17. 
16  Szerzej na ten temat zob.: A. Hołdys, Psychologia atomu, „Polityka” 2014, nr 8, s. 62–64; Bez-

pieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, 
Warszawa 2009, s. 33. 

17  Polityka energetyczna Polski do 2030 r., op. cit., s. 19–21. 
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Istotnym zagadnieniem dotyczącym rozwoju konkurencyjnych rynków pa-
liw jest zapewnienie ich stabilnego funkcjonowania, a przez to przeciwdziałanie 
nadmiernemu wzrostowi cen. 

Jak wspomniano, dostęp do surowców determinuje bezpieczeństwo energe-
tyczne. W minionych latach pojawiło się wiele koncepcji dywersyfikacji dostaw 
gazu ziemnego do Polski. Dotyczyły one zwłaszcza planowania oraz projekto-
wania sieci gazociągów. Obecny układ infrastruktury naszego kraju sprawia, że 
Polska jest uzależniona od jednego odbiorcy – Federacji Rosyjskiej, która jest 
głównym graczem na światowym rynku surowcowym. Posiada ona największe 
zasoby gazu ziemnego i jedne z największych zasobów ropy naftowej. 

W ostatnich latach bezpieczeństwo energetyczne stało się jednym z ważniej-
szych tematów dyskusji. Postępujące uzależnienie krajów UE od zewnętrznych 
dostawców, rosnących cen ropy i gazu oraz braku spójnej polityki energetycznej 
są dla Wspólnoty wyzwaniami. Jednak i Rosja jest zależna od Unii, ponieważ 
bez pieniędzy Zachodu, państwo to nie jest w stanie utrzymać ani swojej pro-
dukcji energii, ani modernizować w całości swojej gospodarki i przygotować jej 
na czas, gdy nie będzie mogła już funkcjonować wyłącznie z eksportu swoich 
surowców18. Warto przy tym wspomnieć, że od początku XXI wieku zacieśniała 
się niemiecko-rosyjska współpraca na gruncie energetyki. Doprowadziła ona do 
ukształtowania się tzw. partnerstwa strategicznego, czego przykładem jest poro-
zumienie między tymi krajami w sprawie budowy Gazociągu Północnego (Bał-
tyckiego), który z założenia omija tradycyjne kraje tranzytowe – Polskę, Biało-
ruś oraz Ukrainę19, stąd trudno się dziwić, że podpisanie przez kanclerza Gerhar-
da Schroedera i prezydenta Władimira Putina umowy w sprawie budowy ruro-
ciągu zostało odebrane w Polsce jako przejaw łamania solidarności europejskiej 
przez Niemcy20. 

Budowa gazociągu służy szczególnie interesom Federacji Rosyjskiej, przede 
wszystkim umożliwia ona dywersyfikację kierunków eksportu gazu. Jak wspo-
mniano, gazociąg pomija kraje tranzytowe, jak Ukraina, Białoruś i Polska, co 
uwalnia Gazprom od konieczności opłat tranzytowych. Dla naszego kraju reali-
zacja tego projektu jest tym bardziej niekorzystna, gdyż marginalizuje rolę Pol-

                                                 
18 D. Foremny, op. cit., s. 219–220; J. Białek, A. Oleksiuk, Gospodarka i geopolityka. Dokąd 

zmierza świat?, Warszawa 2009, s. 79; A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec 
gry?, Warszawa 2009, s. 41–43. 

19 J. Białek, A. Oleksiuk, op. cit., s. 81–82; A. Bryc, op. cit., s. 44; A. Mackiewicz, Gaz a sprawa 
polska, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 47, s. 12. 

20 J. Jartyś, Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie bezpieczeństwa europejskiego, [w:] Bezpiecz-
nie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na prze-
łomie XX i XXI wieku, red. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2007, s. 120; J. Piński, Pakt 
Putin-Schroeder, „Wprost” 2005, nr 37, s. 30; K.M. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne  
w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012,  
s. 291–294; R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warsza-
wa 2008, s. 85–87. 
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ski w tranzycie rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Istnieje również uza-
sadniona obawa, że nasz wschodni sąsiad w każdej chwili będzie mógł zamknąć 
dostawy gazu do Polski, nie przerywając jego dopływu na Zachód21. Warto jed-
nak przy tym uwzględnić fakt, że Rosja i Zachód funkcjonują w odmiennym po-
łożeniu geopolitycznym. Federacja Rosyjska tylko na północnym zachodzie gra-
niczy z państwami rozwiniętymi i stabilnymi. Nie może ona na wzór Europy Za-
chodniej, skonsolidowanej pod parasolem UE, zrezygnować z polityki siły i na-
cisku, ponieważ jest ona, z punktu widzenia Moskwy, konieczna wobec nieeu-
ropejskich sąsiadów Rosji. Istotny wydaje się również inny czynnik – odmienna 
logika prowadzonej polityki. Unia wprowadza w życie model liberalny, rynko-
wy, nakłaniając inne państwa do podobnego postępowania. Tymczasem wszyscy 
ważni z europejskiego punktu widzenia producenci surowców energetycznych, 
jak Rosja czy członkowie OPEC, prowadzą politykę interwencjonizmu, nasta-
wioną na pełną lub częściową kontrolę państwa nad wydobyciem, transportem 
oraz eksportem surowców. Unia miewa kłopoty w relacjach z podmiotami po-
stępującymi zgodnie z inną niż ona logiką, stąd zderzenia na płaszczyźnie mię-
dzynarodowej tych odmiennych filozofii działania – liberalnej i etatystycznej – 
osłabia realną szansę oddziaływania Wspólnoty na sytuację za pomocą wypra-
cowanych przez nią instrumentów22.  

Obecnie Rosjanie z Gazpromu są zainteresowani polskimi spółkami che-
micznymi23, dla których gaz jest ważnym paliwem i surowcem, m.in.: Anwilem, 
Puławami czy też Ciechem. Warto dodać, że niemal każdy rosyjski projekt in-
westycyjny budzi w naszym kraju spore emocje. Ta podejrzliwość w dużym 
stopniu wynika z historycznych uprzedzeń, ale również z silnego upolitycznienia 
gospodarki rosyjskiej i jej skłonności protekcjonistycznych. Rosjanie chcą 
uczestniczyć w europejskim wolnym rynku, lecz sami w ograniczonym zakresie 
akceptują reguły wolnorynkowe. Dotyczy to nie tylko centralnego sterowania 
eksportem surowców energetycznych, które Moskwa traktuje strategicznie, ale 
również innych kwestii, tj. importu produktów żywnościowych (embargo na 
polską żywność) czy transportu międzynarodowego (np. konflikt o limity ze-
zwoleń dla polskich tirów). Jednym z argumentów przeciw rosyjskim planom 
przejęcia Lotosu jest rodowód rosyjskiego kapitału. Nie tylko w naszym kraju, 
lecz również w innych państwach panuje przekonanie, że rosyjskie firmy mają 
                                                 
21  Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, op. cit., s. 111. 
22  M. Piechowicz, op. cit., s. 329; K.M. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach..., 

s. 296–297. 
23 Zgodnie z decyzją Ministerstwa Skarbu Państwa pod młotek idzie 53% akcji grupy paliwowej 

Lotos. Pieniądze ze sprzedażny mają przyczynić się do ograniczenia długu publicznego. Ideal-
nym partnerem byłby koncern naftowy z Europy Zachodniej. Zachodnie firmy chętnie inwestu-
ją w polskie złoża łupków, ale gdańska rafineria to dla nich nie najlepszy interes. Na Zachodzie 
jest bowiem za dużo rafinerii. To, czego nie chcą koncerny zachodnie, chętnie zakupiłyby firmy 
ze Wschodu, mające ropę, ale pozbawione rafinerii w Europie. Więcej na ten temat zob.  
R. Omachel, Lotos dla Rosjan?, „Newsweek” 2011, nr 24, s. 55–56. 
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powiązania z byłymi funkcjonariuszami KGB i działają pod dyktando Kremla24. 
Większość obaw przed wpuszczeniem kapitału rosyjskiego do Grupy Lotos ma 
zatem podłoże polityczne i ekonomiczne. Na marginesie można dodać, iż Niem-
cy, którzy podobnie jak Polska nie posiadają odpowiednich zasobów ropy, kil-
kadziesiąt lat temu sprzedali swoje rafinerie zagranicznym, zasobnym w ten su-
rowiec koncernom, a z Rosjanami prowadzą na wielką skalę interesy w oparciu 
gaz ziemny25. 

Choć Polska i Rosja są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi, to pod 
względem wzajemnych inwestycji sytuacja prezentuje się nie najlepiej. Naj-
większym polsko-rosyjskim przedsięwzięciem gospodarczym jest spółka EuRo-
Pol Gaz, kontrolowana przez Gazprom i PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo), która to wybudowała polski odcinek gazociągu jamalskiego  
i nim zarządza. Poza tym jest kilka mniejszych inwestycji rosyjskich, m.in. kon-
cern Lukoil prowadzący na obszarze naszego kraju sieć ponad 100 stacji paliw26. 

Zauważalną tendencją współczesnej cywilizacji jest stale rosnąca współza-
leżność między państwami. Wobec światowego kryzysu energetycznego, który 
narasta i prawdopodobnie będzie jednym z głównych źródeł napięć i konfliktów 
w XXI wieku, posiadanie własnych i dostęp do obcych źródeł energii w istot-
nym stopniu warunkuje bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwa 
Polski. Popyt na gaz i ropę wzrasta. Surowca, jakim jest węgiel, wystarczy jesz-
cze na jakiś czas, jednak spalanie wszystkich jego zasobów byłoby ogromnym 
obciążeniem dla środowiska, w ten sposób jeszcze bardziej zwiększyłyby się 
światowe emisje gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla27. 

Niedobory złóż surowców energetycznych mogą wynikać z różnych przy-
czyn, m.in. z polityki prowadzonej przez poszczególne kraje, co może wpływać  
i wpływa na skalę eksportu i ceny; z geologii, co z kolei wiąże się z warunkami 
wydobycia i również może przyczyniać się do wzrostu cen, dewastacji środowi-
ska; z wyczerpywaniem się znanych nam pokładów28. Trzeba też uwzględnić, że 
                                                 
24 Faktycznie zdarzają się z tego powodu takie sytuacje, jak odmowa sprzedażny Opla i konsor-

cjum kanadyjskiej firmy Magna i rosyjskiego Sbierbanku czy bankrutującej firmy Infineon, 
producenta mikroprocesorów, którą chciała przejąć rosyjska Sistiema. Ponadto rosyjskie kon-
cerny kilka lat temu nie uzyskały zgody na budowę baz paliwowych w Wielkiej Brytanii i Bel-
gii. Jednak udanych inwestycji i przejęć zagranicznych firm przez Rosjan jest od tego czasu 
nieporównanie więcej. Ibidem, s. 58. 

25 Ibidem. 
26 A. Grzeszczak, Cieplej na Wschodzie, „Polityka” 2011, nr 13, s. 47–49. 
27 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis, 

Warszawa 2006, s. 62; K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011,  
s. 84–85; Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008,  
s. 9–11.  

28 Na zagadnienie wyczerpania zasobów można spojrzeć w dwojaki sposób: ze statystycznego 
oraz dynamicznego punktu widzenia. W ujęciu statystycznym oznacza ono, że na świecie wy-
stępuje ograniczona liczba zasobów i w chwili, gdy zrówna się z nią światowe zapotrzebowa-
nie, surowców zabraknie. Z kolei podejście dynamiczne zakłada, iż zasoby nie posiadają skoń-
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najprawdopodobniej z czasem nastąpi zmiana relacji ważności poszczególnych 
zasobów. Oprócz tego, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, na znacze-
niu zyskują coraz to nowe metale i surowce, a niektóre z nich przeżywają swój 
renesans, np. miedź (wydobywano ją od tysiącleci jednak szczególnego znacze-
niu nabrała w momencie wynalezienia elektryczności). Wraz z rozwojem nauki  
i techniki odkrywane są nowe metody pozyskiwania energii tj.: energia wodna, 
energia geotermalna, energia słoneczna, energia wiatrowa, biogaz, biomasa 
(drewno, słoma, odchody zwierząt)29. 

Wzrost cen surowców energetycznych – ropy, gazu oraz węgla – sprawia, iż 
energia ze źródeł odnawialnych staje się bardziej konkurencyjna. Inwestycje  
w te źródła wyniosły w 2007 r. 100 mld dolarów. Prognozuje się, że ok. 2030 r. 
ich skumulowana wartość może osiągnąć nawet 7 bilionów dolarów. Aktualnie 
ze źródeł tych pochodzi zaledwie 3,4% światowej energii elektrycznej, podczas 
gdy 1,6 mld ludzi nie ma dostępu do elektryczności, a 2,4 mld nadal używa bio-
masy do ogrzewania i gotowania. Warto przy tym nadmienić, że w tym samym 
czasie w korkach ulicznych na całym świecie marnotrawione są miliardy litrów 
ropy naftowej30. 

Wyzwaniem dla kolejnych polskich rządów jest zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez działania wewnętrzne i zewnętrzne, co może zapewnić 
dywersyfikacja dostaw nośników energii, zwiększenie wydobycia krajowego, 
poszukiwanie i eksploatacja nowych złóż oraz inwestycje w alternatywne źródła 
energii. Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii skutkuje więk-
szym uniezależnieniem się Polski od dostaw energii z importu, zwłaszcza ropy  
i gazu. Eksperci oceniają, że w najbliższych latach szybki rozwój czeka przede 
wszystkim polską energetykę wiatrową31. Szacuje się, iż moc zainstalowana  
w tego typu elektrowniach w nadchodzącej dekadzie będzie rosła w tempie 800–
900 MW rocznie. Planowane są nowe elektrownie na północy naszego kraju 
oraz budowa firm wiatrowych bezpośrednio na Bałtyku, gdzie warunki szcze-
gólnie sprzyjają takim instalacjom, a oprócz tego nie grożą protesty mieszkań-
ców przeciwko poruszającym się za oknami śmigłom. Firma Tauron planuje bu-
dowę wiatraków o mocy 40 MW w miejscowości Wicko koło Lęborka. W przy-
szłości zamierza osiągnąć moc 440 MW z farm wiatrakowych. W Tymieniu pod 
Koszalinem funkcjonuje farma wiatrowa zbudowana przez spółkę EEZ należącą 
do grupy Enerco. Wiatraki mają łączną moc 50 MW i przy średniej prędkości 

                                                 
czonej wielkości. Jeżeli jedne zasoby kończą się, to można je zastąpić innymi. Więcej na ten 
temat zob.: E. Taylor, Środowisko geograficzne, red. I. Fierla, Warszawa 2005, s. 57; W łupku 
nadzieja, „Forum” 2011, nr 22, s. 22. 

29 Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, op. cit., s. 430; S. Gawłowski,  
R. Listowska-Gawłowska, T. Piecuch, Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Koszalin 2012,  
s. 89–115. 

30  Białek, A. Oleksiuk, op. cit., s. 262–263. 
31  Z. Zaka, Dotacje na wiatr, „Wprost” 2014, nr 8, s. 64–68. 
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wiatru, która na tym obszarze wynosi 7,3–7,4 m/s, produkują rocznie 100 GWh 
energii elektrycznej. Inwestycja została zakończona w 2006 r. Przez kilka lat by-
ła to największa farma wiatrakowa w naszym kraju, ale zachęcona sukcesem 
Enerco buduje już farmę pięciokrotnie większą. W okolicach Darłowa stanie 100 
wiatraków o łącznej mocy 250 MW. Na marginesie warto jeszcze wspomnieć, 
że nasi zachodni sąsiedzi już dawno zainwestowali w ten rodzaj „zielonej” energii, 
szczególnie Niemcy, którzy są światową potęgą w tej dziedzinie i produkują niemal 
40% energii wiatrowej w skali globalnej. Do głównych jej zalet należy zaliczyć: sta-
ły koszt uzyskiwanej energii, minimalne straty jej przesyłania, oszczędności zwią-
zane z tym, że elektrownia wiatrowa nie produkuje odpadów oraz niskie koszty ob-
sługi i eksploatacji. Mankamentem są wysokie koszty inwestycji32. 

Przy omawianiu kwestii globalnego ocieplenia warto zwrócić uwagę na to, 
że walka z nim rozpoczęła się niespełna 20 lat temu. Podczas Szczytu Ziemi, 
który miał miejsce w 1992 r. pod auspicjami ONZ w Rio de Janeiro politycy, 
pierwszy raz oficjalnie, uznali, iż globalna zmiana klimatyczna może nieść za 
sobą tak istotne konsekwencje dla ludzkości, że problem ten należy potraktować 
poważnie. W 1997 r. w japońskim Kioto po trudnych negocjacjach państwa 
uprzemysłowione zgodziły się na redukcję emisji zanieczyszczeń w latach 
2008–2012 o 5,2% w stosunku do poziomu z 1990 r. Kolejna tura rozmów zmie-
rzających w kierunku wypracowania porozumienia, które ma zastąpić protokół  
z Kioto po 2012 r., rozpoczęła się w 2007 r. na Bali. Następnie dyskutowano na 
ten temat w Poznaniu i Kopenhadze33. 

W 2005 r. Unia Europejska wprowadziła na swoim obszarze, oparty na za-
sadach rynkowych, System Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplar-
nianych (ETS). Każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do utworze-
nia krajowego rejestru uprawnień do emisji, który stanowi część systemu. Posia-
da on postać elektronicznej bazy danych. W Polsce nad jego prawidłowym 
funkcjonowaniem czuwa Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnie-
niami do Emisji. Warto dodać, że wkrótce ETS czekają gruntowne zmiany. 
Opublikowana w czerwcu 2009 r. dyrektywa 2009/29WE w istotny sposób 
zmienia, od 2013 r., dotychczasowy system. Bardziej surowe warunki przyzna-
wania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla mają – zdaniem Komi-
sji Europejskiej – zachęcić europejskie firmy do redukowania szkodliwych dla 
atmosfery gazów i zwiększania efektywności energetycznej34. W efekcie plany 

                                                 
32  R. Pisera, Mniejsza emisja, większy zysk, „Wprost” 2011, nr 35, s. 90; D. Foremny, op. cit.,  

s. 213; Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie 
ładu globalnego, red. A.Z. Kamiński, Warszawa 2008, s. 126–127; Pomyślne wiatry w Zachod-
niopomorskiem, „Przekrój” 2011, nr 19, s. 31. 

33 R. Pisera, op. cit., s. 88; P. Osiewicz, op. cit., s. 358. 
34 Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Emisje pod nadzorem, „Nowe Życie Gospodar-

cze” 2010, nr 12, s. 24; K. Forowicz, Trudne lata dla polskich przedsiębiorców. Surowe limity 
darmowych uprawnień CO2, „Nowe Życie Gospodarcze” 2010, nr 12, s. 22. 
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te mają doprowadzić do zmniejszenia zagrożenia globalnym ociepleniem. Co 
ciekawe, Europa wysyła do atmosfery zaledwie 14% światowej emisji dwutlen-
ku węgla. Tak więc kiedy na Starym Kontynencie olbrzymimi nakładami inwe-
stycyjnymi będzie ona maleć, najwięksi producenci dwutlenku węgla, tj. Indie  
i Chiny, spokojnie będą się rozwijać i szybko przyczyniać się do jej wzrostu35. 

Unia Europejska pretenduje do bycia liderem przemian. Politycy muszą 
uwzględniać opinie wyborców, dla których problemy ochrony środowiska są co-
raz istotniejsze. Europa – a przynajmniej państwa tzw. starej Unii – ma też swój 
interes ekonomiczny w tym, aby świat narzucał sobie ograniczenia. Nowoczesna 
europejska gospodarka potrzebuje stosunkowo niewiele energii w przeliczeniu 
na jednostkę produkcji. Ponadto wiele firm Starego Kontynentu obecnie czerpie 
wielomiliardowe zyski z przemysłu, jakim stały się technologie niskoemisyjne. 
Francja jest światowym liderem w budowie siłowni jądrowych, a Niemcy  
w dziedzinie energetyki wiatrowej i solarnej. Koncerny europejskie prognozują 
również, że powstanie ogromny rynek na technologię CCS – skraplania i wtła-
czania dwutlenku węgla do podziemnych zbiorników. Wreszcie Unia musi do-
konać ogromnych inwestycji w energetykę, która w niektórych krajach człon-
kowskich dysponuje niewystarczającymi mocami i w znacznej części dobiegają-
cymi kresu swojego funkcjonowania elektrowniami. Modernizacja przy zasto-
sowaniu „zielonych technologii” pozwoli na zmniejszenie uzależniania od ze-
wnętrznych źródeł paliw, w tym szczególnie ropy naftowej36. 

Przewiduje się, że wzrost produkcji ekologicznych źródeł energii przyczyni 
się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 80 do 95%. Według szacunków Komi-
sji Europejskiej od 2015 r. całość zapotrzebowania na prąd będzie pokrywana ze 
źródeł odnawialnych. Istnieje jednak pewien problem – zazwyczaj elektrownie 
są umiejscowione w pobliżu zakładów przemysłowych, z kolei energia ekolo-
giczna jest wytwarzana najczęściej daleko od nich. To oznacza, że elektryczność 
musi „wyruszyć w drogę”. Rozwiązaniem może być supergrid – sieć, złożona  
z przewodów najwyższego napięcia o wyjątkowo niskich stratach przemysło-
wych. Jest to zatem futurystyczna wizja sieci elektrycznych autostrad przecina-
jących Europę, w tym również i Polskę37. 

Od czterech lat międzynarodowy zespół inżynierów, chemików i geologów 
przygotowuje w Bełchatowie budowę instalacji CCS (Carbon Capture and Sto-
rage), służącej do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Twórcy pro-
jektu twierdzą, że po uruchomieniu w 2015 r. instalacja zmieni oblicze polskiej 
energetyki. Urządzenia podłączone do nowego bloku energetycznego w naj-
większej elektrowni na węgiel brunatny będą mogły wychwytywać ze spalin ok. 
2 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Gaz ten nie trafi do atmosfery, lecz rurocią-
                                                 
35  D. Foremny, op. cit., s. 225–226; J. Olechowski, Ekoobsesja, „Newsweek” 2011, nr 19, s. 62. 
36 R. Pisera, op. cit., s. 88, 90; M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, 

Warszawa 2010, s. 55–70. 
37 Więcej na ten temat zob. Okablujcie Europę, „Forum” 2011, nr 21, s. 16–20. 



50 Joanna BOCHACZEK-TRĄBSKA 

gami zostanie przetransportowany i wtłoczony do oddalonej o 15 km podziem-
nej groty na głębokości 1200 m. Szacuje się, że budowa instalacji pochłonie 
łącznie ponad 600 mln euro. Jednak z różnych opracowań wynika, że w Polsce 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla najtaniej można osiągnąć w budownictwie 
(poprzez odpowiednią konstrukcję i ocieplanie budynków), poprawiając efek-
tywność energetyczną transportu, czy wprowadzając kogenerację (wytwarzanie 
wspólne ciepła i energii)38. 

Wpływ polityki ekologicznej UE na polski sektor energetyczny jest coraz 
bardziej widoczny. Obecne regulacje prawne i ich kolejne projekty zaostrzają 
wymagania emisyjne zanieczyszczeń, w tym szczególnie dla dużych wytwórców 
energii. W sierpniu 2011 r. rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wprowadze-
nia w naszym kraju systemu handlu emisjami dwutlenku siarki i tlenków azotu. 
W efekcie ma ona doprowadzić do redukcji emisji i osiągnięcia do 2015 r. norm 
nałożonych przez Unię w traktacie akcesyjnym w związku z wymaganiami dy-
rektywy 2001/80/WE39 w sprawie ograniczania emisji z dużych źródeł spalania 
paliw. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie ustawy, przyjętej przez Radę 
Ministrów, na operatorach elektrowni, ciepłowni czy elektrociepłowni spocznie 
obowiązek określania dla poszczególnych instalacji rocznych limitów emisji 
dwutlenku siarki i tlenków azotu – na podstawie wskaźników obliczonych  
i opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami40.  

Zdaniem ekologów, z oceny skutków wejścia w życie projektu ustawy wy-
nikają same korzyści: znaczna poprawa stanu środowiska oraz jakości życia. 
Emisja dwutlenku siarki oraz tlenków azotu jest poddana restrykcjom z powodu 
ich szkodliwego wpływu na środowisko – m.in. zakwaszania gleb, eutrofizacji 
jezior, korozji budowli i oczywiście zdrowia ludzi41. 

Przyjęte przez UE zobowiązanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
sprawia, że nadmierna zależność od węgla staje się dla Polski ciężarem. Zmusza 
to władze do przyjrzenia się alternatywnym źródłom energii. Jedną z opcji jest 
budowa elektrowni gazowych emitujących mniej gazów cieplarnianych. Pań-
stwowy koncern PGNiG ma plany budowy co najmniej trzech takich siłowni,  
w tym jednej – wspólnej z rosyjskim Gazpromem – do 2017 r. Pomimo że naci-
ski Unii na ochronę środowiska oznaczają, że nasz kraj musi rozejrzeć się za 
czystszymi źródłami energii, to z produkcją elektryczności z gazu wiążą się pro-

                                                 
38  J. Olechowski, op. cit., s. 65. 
39 Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji do powietrza niektórych zanieczysz-

czeń z dużych źródeł spalania paliw zwana jest dyrektywą LCP (ang. Large Combustion 
Plants). W Unii Europejskiej weszła w życie w dniu 27 listopada 2001 r. Przepisy w niej za-
warte dotyczą instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej większej od 50 MW. 
Wdrożenie dyrektywy zgodnie z jej literą jest oceniane jako bardzo trudne dla gospodarki pol-
skiej. K. Forowicz, Nie tylko gorące powietrze, „Nowe Życie Gospodarcze” 2011, nr 9, s. 28. 

40 Ibidem. 
41 Ibidem, s. 29. 
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blemy. Po pierwsze, Polska już teraz importuje z Rosji ponad 50% zużywanego 
gazu. Przewiduje się, że z czasem gazu będzie potrzeba jeszcze więcej, szcze-
gólnie wówczas, gdyby miał być paliwem elektrowni. Po drugie, nasz wschodni 
sąsiad zamierza postawić w Kaliningradzie siłownię jądrową, aby eksportować 
elektryczność do Polski i krajów bałtyckich. W efekcie nasz kraj, wcześniej cał-
kowicie niezależny pod względem produkcji prądu, coraz bardziej byłby zależny 
od Rosji, zarówno w dziedzinie elektryczności, jak i energii potrzebnej w trans-
porcie, przemyśle oraz do ogrzewania domów42. 

Gaz nie jest już jednak dla państwa polskiego jedynym rozwiązaniem. W lu-
tym 2011 r. rząd przyjął projekt ustawy pozwalającej na budowę elektrowni 
atomowych. Na wcześniejsze protesty przeciw siłowni jądrowej w Polsce więk-
szy wpływ miał raczej sprzeciw wobec politycznej dominacji byłego Związku 
Radzieckiego niż względy ekologiczne. Aktualnie oczekuje się, iż reakcja społe-
czeństwa nie będzie problemem. Energia jądrowa jest uzyskiwana w wyniku 
rozszczepiania jąder atomowych. Do wytwarzania energii elektrycznej za pomo-
cą energii jądrowej potrzebne jest paliwo – uran. Światowe rezerwy tego surow-
ca, uwzględniając jego obecne zużycie, są praktycznie nieograniczone. Jedno-
cześnie znaczna przewaga podaży nad popytem zapewnia jego niskie ceny. 
Głównym problemem w przypadku korzystania z tego rodzaju energii pozostaje 
transport oraz usuwanie odpadów radioaktywnych. Uwzględnia się również za-
grożenie terrorystyczne, jako czynnik mogący zagrażać bezpieczeństwu mię-
dzynarodowemu. W UE ponad 30% energii elektrycznej jest wytwarzane  
w efekcie reakcji jądrowej. Warto również dodać, że ciągle aktualnym tematem 
dyskusji są zagadnienia podniesienia bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz 
przechowywania odpadów radioaktywnych43. Ostatnio były one często porusza-
ne przez kanclerz Angelę Merkel.  

W ostatnim czasie problem potencjału jądrowego stał się ponownie tematem 
dyskusji. Niewątpliwie przyczyniło się do tego trzęsienie ziemi i wywołane 
przez nie tsunami, które miało miejsce w marcu 2011 r. Japonii. W następstwie 
tego kataklizmu doszło do uszkodzenia elektrowni atomowej Fukushima.  
W trakcie trzęsienia ziemi zostały zerwane połączenia elektryfikacyjne i stałe 
zasilanie pomp chłodzących reaktory i właśnie na tle tej sytuacji rozgorzała dys-
kusja dotycząca zasadności budowy elektrowni atomowych oraz bezpieczeństwa 
ich funkcjonowania. Warto zauważyć, że zdecydowanie prościej jest nawoływać 
do zamykania siłowni elektrycznych, co w ostatnim czasie czynią politycy nie-
mieccy, szczególnie wtedy, gdy posiada się aż 17 elektrowni atomowych oraz 
sprawnie funkcjonujący sektor energetyczny, charakteryzujący się zmodernizo-

                                                 
42  P. Czerpak, Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i prak-

tyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006; s. 124–129; Atomowe ambicje Warszawy, 
„Forum” 2011, nr 11, 12–13. 

43 Bezpieczeństwo międzynarodowe, op. cit., s. 128–129; R. Kuźniar, Polityka i siła. Studium stra-
tegiczne. Zarys problematyki, Warszawa 2005, s. 240–242. 
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wanym i nowoczesnym sprzętem i ogromnym postępem w zakresie „zielonej 
energii”. Awarie elektrowni jądrowych zdarzają się rzadko, a ich skutki są sto-
sunkowo niewielkie i zazwyczaj nie wykraczają poza strefę, na której ulokowa-
ny jest obiekt. Z kolei sytuacja, jaka miała miejsce w Japonii, nie powinna 
wpłynąć na decyzję dotycząca budowy siłowni atomowej w Polsce, szczególnie 
dlatego, że nasz kraj nie leży w strefie silnych wstrząsów sejsmicznych, które 
mogłyby spowodować wielkie trzęsienie ziemi oraz tsunami. Jednak katastrofa 
japońska przypomniała również bliższe Polsce zdarzenie – awarię w Czarnoby-
lu, której przyczyną było m.in. wyłączenie automatycznych systemów zabezpie-
czających reaktor przez operatorów przeprowadzających doświadczenie, mające 
na celu zmniejszenie jego mocy, oraz wady konstrukcyjne samego urządzenia. 
W nowoczesnych reaktorach energetycznych operator nie może zablokować 
żadnego układu awaryjnego, a system sterowania sam prowadzi proces wyłą-
czania całego bloku energetycznego44. 

Wprowadzenie programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce wymaga 
podjęcia wielu działań na rożnych płaszczyznach. Nasz kraj powinien zintensy-
fikować badania naukowe w tej dziedzinie, dzięki dostępowi do środków finan-
sowych w ramach programów unijnych, oraz rozbudować kilka znaczących or-
ganizacji, m.in.: Instytut Problemów Jądrowych czy Instytut Energii Atomowej. 
Oprócz tego wskazane jest utworzenie nowoczesnych urządzeń badawczych 
oraz rozwój badań nad cyklem paliwowym i procesami technologicznymi wyko-
rzystującymi energię jądrową45. 

Energia atomowa postrzegana jest jako instrument do uniezależniania się od 
rosyjskich dostaw surowców energetycznych, w szczególności gazu. Polska po-
szukuje zagranicznego partnera, który pomógłby w budowie elektrowni o mocy 
3 tys. MW. Miałaby ona rozpocząć działanie od 2022 r. Planuje się, że druga si-
łownia o takiej samej mocy powstanie do 2030 r. Tym samym, rozwijając wła-
sny sektor nuklearny, Polska mogłaby osiągnąć swój geopolityczny cel – uzy-
skanie większej niezależności energetycznej od Rosji. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, iż elektrownia atomowa nie może powstać w dowolnym miejscu, wy-
znaczonym tylko względami ekonomicznymi. Przy wyborze lokalizacji powinno 
uwzględniać się również następujące aspekty: demograficzny, geologiczny, me-
teorologiczny i komunikacyjny. Choć ostateczna decyzja o lokalizacji elektrow-
ni na terenie Polski jeszcze nie została podjęta, to jako ewentualne miejsca wy-
mienia się miejscowości: Żarnowiec koło Gdyni, Kopań, usytuowany między 
Koszalinem a Słupskiem, oraz Klempicz, znajdujący się na północny zachód od 
Poznania. Wymienione miejscowości zostały najwyżej ocenione w tzw. rankin-
gu lokalizacji elektrowni jądrowych, opracowanym przez ekspertów na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki. Każde z tych miejsc spełnia kryteria lokalizacji tego 
                                                 
44 E. Kochanek, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, „Kwartalnik Bellona” 2011, 

nr 3, s. 186–187. 
45 Ibidem, s. 187. 
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typu przedsięwzięcia. Wybór będzie zależał w dużej mierze od kosztów, które są 
rożne dla każdej miejscowości, co wynika m.in. z ukształtowania terenu, praw 
własności, czy też warunków przyłączenia do sieci46. 

W pierwszych miesiącach 2011 r. w wyniku niepokojów w krajach arab-
skich ceny ropy ponownie zbliżyły się do historycznych rekordów. W lutym 
przekroczyły granicę 115 dolarów za baryłkę. W rezultacie zdrożały paliwa,  
a wraz z nimi żywność. Ekonomiści twierdzą, że droga ropa spowolni globalny 
wzrost gospodarczy, a firma konsultingowa Ernst & Young przewiduje nawet, 
że jeśli cena baryłki wzrośnie do 150 dolarów, to zbankrutuje co najmniej jedno 
państwo Europy, chyba że spekulanci zdecydują, że już wystarczająco dużo zro-
bili i wycofają z rynku ropy kapitał. Wówczas ceny spadną. Kiedy to nastąpi? 
Wicepremier i minister gospodarki RP Waldemar Pawlak uważa, że niedługo. 
Uważa on mianowicie, że przewroty polityczne w Afryce północnej nie uzasad-
niają tak wysokich cen ropy. Obawy o to, że Libia przestanie produkować i eks-
portować ropę, uważa za przesadzone. Teoretycznie wicepremier Pawlak ma ra-
cję. Gdyby libijski dyktator, płk Muammar Kaddafi podpalił wszystkie libijskie 
pola naftowe, OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries – Or-
ganizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) bez większego wysiłku mo-
głoby rzucić interwencyjnie na rynek ok. 7 mln baryłek dziennie. To cztery razy 
więcej niż produkuje Libia. Skutki zniszczenia tamtejszych szybów byłyby tra-
giczne raczej dla tego kraju niż świata. Eksport ropy to aż 95% wpływów budże-
towych Libii, ale już udział libijskiego surowca w konsumpcji globalnej wynosi 
niecałe 2%47. 

Obecnie analitycy sądzą, że nadchodzi trudny okres dla energetycznych mo-
nopolistów. Unia Europejska w trosce o konkurencyjność gospodarki i finanse 
konsumentów nakazuje uwalniać rynki. Firmy państwowe, uważane dotychczas 
za narodowy skarb i chronione protekcjonizmem, muszą walczyć o klienta. 
Konkurencji nie uniknie również PGNiG, które dostarcza 97% z ponad 13 mld 
m³ gazu zużywanego co roku w naszym kraju. Na razie interesy firmy chroni 
brak połączeń systemu przesyłowego z Europą. Jednak wraz z nowymi inwesty-
cjami sytuacja ta ulegnie zmianie. Na południu trwają prace przy budowie ruro-
ciągu Morovia, który połączy Polskę z Czechami i którym to będzie można 
przesyłać 0,5 mld m3 gazu rocznie. Ponadto niebawem w okolicach Szczecina 
rozpocznie się budowa interkonektora łączącego system polski z niemieckim. 
Pozwoli on na transport 3 mld m3 paliwa rocznie. W Świnoujściu ruszyła budo-
wa gazoportu. Pierwsze metry gazu popłyną z niego w 2014 r. Docelowo prze-
pustowość bazy przeładunkowej ma wynieść 7,5 mld m3. PGNiG zawarło już 
kontrakt na 1,5 mld m3 z firmą Qatargas na import surowca z Kataru48. 

                                                 
46  Ibidem, s. 189–190; Atomowe ambicje Warszawy, op. cit., s. 13. 
47 S. Stodolak, Ropa spekulantów, „Wprost” 2011, nr 11, s. 97. 
48 R. Pisera, PGNiG dodaje gazu, „Wprost” 2011, nr 13, s. 98. 
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Spółka PGNiG wydobywa rocznie ponad 4 mld m3 gazu ziemnego. Złoża 
tego surowca znajdują się głównie w Wielkopolsce, na Przedsudeciu i Podkar-
paciu. Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego, zawierają one 
ok. 140 mld m3 paliw. Oznacza to, że przy obecnym wydobyciu wystarczą na 
30–40 lat. Z tego też powodu poszukiwane są nowe złoża. Wkrótce ma rozpo-
cząć się wydobycie w ramach tzw. koncesji norweskiej. PGNiG posiada 15% 
udziałów w konsorcjum firm, które poszukują gazu na Morzu Północnym. Z od-
krytego tam złoża firma będzie pozyskiwać ok. 0,5 mld m3 błękitnego paliwa 
rocznie. Duże nadzieje wiążą się również z Pakistanem, gdzie spółka odkryła 
złoże gazu wspólnie z tamtejszymi firmami. Trwają poszukiwania w Libii, 
Egipcie i Ugandzie49. 

Jak wspomniano wcześniej, według geologów w Polsce znajdują się znaczą-
ce złoża tzw. gazu łupkowego. Szacuje się, że złoża mogą sięgać nawet 5,9 bln m3. 
Warto przypomnieć, iż roczne zużycie krajowe wynosi ok. 14 mld m3 gazu ziemne-
go, a dotychczas eksploatowane złoża w Polsce zawierają niecałe 100 mld m3 błę-
kitnego paliwa. Jeżeli prognozy się potwierdzą, to Polska może posiadać naj-
większe złoża łupków na kontynencie. Dotychczas udało się potwierdzić jego 
obecność m.in. w odwiercie w Lubocinie w okolicy Wejherowa. PGNiG planuje 
rozpoczęcie eksploatacji złoża w 2014 r.50 

Gorączka poszukiwania gazu łupkowego w Polsce ogarnęła nie tylko świa-
towych graczy, ale również krajowych potentatów, tj. Orlen czy PGNiG. W Pol-
sce wydano już ponad 80 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu łup-
kowego. Warto jednak przy tym pamiętać, że do oszacowania realnej wielkości 
złoża jest jeszcze daleka droga, a jeszcze dalsza do rozpoczęcia produkcji prze-
mysłowej. Ten proces może potrwać nawet 10 lat, zważywszy na to, ze nasz kraj 
nie posiada odpowiedniej infrastruktury wydobywczej i produkcyjnej51. 

Pas łupkowy rozpościera się z północy na południowy wschód kraju – od 
Wybrzeża, między Słupskiem a Gdańskiem, w kierunku Warszawy, aż po Lu-
blin i Zamość. Potencjalne złoża znajdują się na głębokości 1,2–1,5 km w pół-
nocnej części tego pasa i do 2,5–4,5 km w jego części południowej. Już teraz 
wiadomo, że polskie łupki będą droższe niż kanadyjskie czy amerykańskie. 
Przesądza o tym zwłaszcza odmienna struktura geologiczna. W USA średni 
koszt wydobycia tego surowca wynosi ok. 150 dolarów za 1000 m3. W Polsce 
może on być od 30 do nawet 100% wyższy. To, czy w Polsce nastąpi rewolucja 
gazowa, zależy od efektów prac poszukiwawczych. Nadal trudno jest ocenić, ja-

                                                 
49  Ibidem, s. 99. 
50  Warto również wspomnieć, że dopóki gospodarki światowe nie przerzucą się z węgla na gaz, 

zanieczyszczenie środowiska będzie rosnąć. Więcej na ten temat zob.: W łupku nadzieja,  
op. cit., s. 14; M. Woycikiewicz, Gaz łupkowy. Szansa na sukces, „Wprost” 2011, nr 28, s. 96; 
M. Duszczyk, Gazowy potentat liczy na złoża w Ameryce, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 2011,  
nr 192, s. A13; M. Kowalski, Gorączka złota XXI wieku, „Wprost” 2014, nr 9, s. 94–100. 

51 M. Woycikiewicz, op. cit., s. 97; S. Stodolak, Ulotne nadzieje, „Wprost” 2011, nr 39, s. 70. 
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kie są faktyczne zasoby i czy ich wydobycie będzie opłacalne z ekonomicznego 
punktu widzenia. Niemniej należy stwierdzić, ze pojawiła się szansa na unieza-
leżnienie się od importu gazu, a polskie spółki mogą w perspektywie umocnić 
swoje pozycje na rynkach międzynarodowych52. 

Otwartym problemem pozostają koszty wydobycia gazu łupkowego i wpływ 
jego eksploatacji na środowisko naturalne. Gaz łupkowy ma bardzo złą opinię 
wśród ekologów, a część z nich w ogóle zakazałaby jego wydobycia. Obecnie 
istnieje więcej argumentów przeciw eksploatacji niż na nią – sądzi Stephan Sin-
ger z WWF, jednej z najprężniejszych organizacji ekologicznych. Trudno zlek-
ceważyć jego obawy, że z eksploatacją gazu łupkowego może wiązać się wyższa 
emisja gazów cieplarnianych niż w przypadku gazu konwencjonalnego. Ponadto 
ekolodzy przekonują, iż gaz łupkowy oznacza brudną wodę, degradację fauny  
i flory, krajobrazu i wreszcie – zagrożenie ludzkiego zdrowia. Z powodu obaw  
o środowisko naturalne we Francji eksploatacja łupków została zakazana, Niemcy 
taką decyzję rozważają. Większość polskich ekspertów twierdzi jednak, iż argu-
menty ekologów są często przesadzone. Rozsądek podpowiada, że gazu łupkowe-
go nie należy ani bezwarunkowo akceptować, ani bezwarunkowo odrzucać53. 

Problemu niedoboru energii w średnim horyzoncie czasowym nie rozwiąże 
ani energetyka jądrowa, ze względu na długi i kosztowny proces budowy, ani 
węglowa, z uwagi na unijną politykę klimatyczno-energetyczną. Energetyka od-
nawialna z pewnością ma swoje uzasadnienie, ale na samych biopaliwach, wie-
trze i wodzie problemu nie da się rozwiązać. Biologizowanie i elektrownie wod-
ne są pożytecznymi źródłami pozyskiwania energii dla poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego, z tym że potencjalne możliwości budowy elektrowni wodnych 
w naszym kraju nie są zbyt duże. Z kolei elektrownie wiatrowe nie tylko są nie-
zwykle drogie, ale również generują wiele zagrożeń dla systemu przesyłowego. 
Z tego też powodu coraz bardziej atrakcyjne stają się elektrownie gazowe, które 
można zbudować relatywnie szybko i niedrogo54. 

PGNiG poszukuje nowych dróg rozwoju m.in. w elektroenergetyce. Co 
prawda, gazu w Polsce nie powinno zabraknąć, jednak gorzej może być z prą-
dem. Eksperci szacują, że już w 2016 r. popyt na energię elektryczną może 
przewyższyć możliwości wytwórcze elektrowni. Przewiduje się, iż większość  
z nich w najbliższych kilkunastu latach zakończy swoją działalność. Co więcej, 
ponad 90% prądu wytwarzane jest w naszym kraju z węgla. Z kolei to paliwo,  
z uwagi na opłaty za emisję dwutlenku węgla będzie coraz droższe. PGNiG liczy 
więc na to, że część elektrowni węglowych zostanie zastąpiona gazowymi. 
Spółka chce przekształcić się w koncern multienergetyczny, który wzorem po-

                                                 
52 M. Woycikiewicz, op. cit., s. 97; S. Stodolak, op. cit., s. 70; M. Kubicka, Ekonomiczne deter-
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53 S. Stodolak, op. cit., s. 71. 
54 M. Woycikiewicz, op. cit., s. 97. 
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tentatów zachodnich, będzie zarabiał nie tylko na samym gazie, ale również na 
handlu prądem i ciepłem55. 

Pierwsza poważna inwestycja w elektroenergetykę to budowa w Stalowej 
Woli największej w Polsce elektrociepłowni gazowej. Nowoczesny blok paro-
wo-gazowy będzie posiadał moc 400 MW. Prognozuje się, że jego koszt wynie-
sie ok. 2 mld zł. Nakładem PGNiG podzieli się z firmą Tauron, która będzie od-
biorcą połowy energii wytwarzanej w elektrowni. Podobne projekty planowane 
są w Gdańsku i w Tarnowie. Koszt budowy nowoczesnej elektrowni gazowej 
jest o ponad połowę niższy niż siłowni węglowej56. 

Lekarstwem w walce ze zmianami klimatu i uzależnieniem od ropy naftowej 
miały być biopaliwa. Jednak ich „właściwości lecznicze” okazały się wątpliwe. 
W lutym 2011 r. niemieccy kierowcy wszczęli bunt przeciw wprowadzonej do 
obrotu benzynie z oznaczeniem E10, tj. z 10 procentową zawartością bioetanolu, 
mimo że jego cena jest niższa. Stwierdzili oni bowiem, iż powoduje ona korozję 
w silnikach i przewodach paliwowych. W Polsce biopaliwa są produkowane 
głównie z rzepaku. Największymi ich dystrybutorami są firmy Lotos i Orlen, 
które w 2010 r. wypuściły na rynek ok. 800 tys. ton biokomponentów i czystych 
biopaliw. Polscy producenci zapewniają naszym koncernom ok. 50% surowca 
do produkcji biopaliw57. 

Produkcja biopaliw wymaga dużego areału i w efekcie niszczone są lasy. 
Ponadto rośliny do produkcji biopaliw przechwytują mniej dwutlenku węgla  
z powietrza niż flora przez nie wyparta. Najnowszy raport niezależnego Instytu-
tu ds. Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska wskazuje, że w wyniku pro-
dukcji biopaliw Unia może wyemitować nawet dwa razy więcej gazów cieplar-
nianych, niż gdyby używać tylko paliw tradycyjnych. Warto dodać, iż uprawy 
roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw przyczyniają się do 20-krotnie 
szybszej eksploatacji gleby i zanieczyszczenia wód gruntowych58. 

Ekologiczne eksperymenty z paliwem drenują portfele konsumentów. W na-
szym kraju, w wyniku regularnego bałaganu dwa największe rodzime koncerny, 
wspomniane powyżej Orlen i Lotos, muszą sprzedawać biopaliwa poniżej kosz-
tów produkcji. W 2010 r. straciły na tym 100 mln zł, co odbijają sobie podno-
sząc ceny paliw zwykłych. Kolejny problem stanowi brak uregulowań jakościo-
wych dla wytwarzanych z biomasy biopaliw syntetycznych II generacji. Z kolei 
jeśli normy unijne regulujące udział biopaliw będą się zaostrzać, to w skali glo-
balnej będą się także zaostrzać problemy z cenami żywności oraz szkodliwym 
oddziaływaniem bioupraw na środowisko. Być może rozwiązania należy szukać 
gdzie indziej, np. w technologiach, w których wykorzystuje się światło słoneczne59. 
                                                 
55 R. Pisera, PGNiG…, s. 98–99. 
56 Ibidem, s. 99. 
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Bezpieczeństwo energetyczne jest niezwykle istotnym ogniwem bezpieczeń-
stwa gospodarczego. Jeszcze przez wiele lat podstawą polskiej energetyki pozo-
stanie węgiel. Działania podejmowanie w tym obszarze powinny być ukierun-
kowane na racjonalne wykorzystanie dostępnych źródeł surowców energetycz-
nych, jak również na poszukiwanie nowych, ponieważ pomimo wielu możliwo-
ści nadal najczęściej wykorzystywane są nieodnawialne źródła energii. Z kolei  
w kwestii surowców importowanych, tj. ropy i gazu ziemnego, polska polityka 
bezpieczeństwa powinna opierać się na bezpiecznych, stabilnych i pewnych do-
stawach. Niebagatelną rolę odgrywa również konieczność wprowadzania no-
wych, czystych technologii, dzięki którym zmaleje zużycie surowców konwen-
cjonalnych. Perspektywa budowy elektrowni jądrowej jest wciąż jeszcze odle-
gła. Konieczna jest budowa sieci łączników pozwalających na dołączenie Polski 
do europejskiej sieci gazociągów. W relacjach z Federacją Rosyjską należy 
uwzględnić zarówno interesy naszego kraju, jak i Rosji. Ważną rolę w zapew-
nieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego odgrywa Unia Europejska. W jej 
ramach należy próbować przekładać symbolikę „solidarności energetycznej” na 
praktykę działań Wspólnoty. 

Unia, przez długi okres skoncentrowana na rozwoju rynku wewnętrznego, 
nie wypracowała w zakresie polityki energetycznej skutecznych instrumentów 
umożliwiających współdziałanie na zewnątrz w imię ochrony interesów jej 
członków. Zaburzenia dostaw, które miały miejsce w latach 2006–2007, zwróci-
ły uwagę na pilną potrzebę przezwyciężenia na poziomie wspólnoty funkcjonu-
jących rozbieżności pomiędzy krajami członkowskimi w celu wypracowania 
jednolitej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Jest ono bowiem nie tylko 
cechą gospodarki, ale również i wypadkową uwarunkowań zewnętrznych, 
zwłaszcza sytuacji politycznej w państwach producentach. Jeżeli zatem państwa 
szczególnie podatne na zagrożenie energetyczne nie otrzymają gwarancji real-
nego wsparcia Brukseli, zwłaszcza w przypadku ewentualnego zakłócenia do-
staw, to prawdopodobną reakcją może być spowolnienie procesu liberalizacji 
rynku oraz wzrost znaczenia krajowych polityk w dziedzinie energetyki, co 
oczywiście nie pozostanie bez znaczenia dla funkcjonowania Wspólnoty jako 
jednolitego organizmu gospodarczego60. 

                                                 
60 I. Słomczyńska, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Lublin 2007, s. 21; M. Piecho-

wicz, op. cit.,  s. 320–321. 
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Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI w.  
Wyzwania, perspektywy, zagrożenia 

Streszczenie 
Kompletne przedstawienie polskiego sektora energetycznego jest trudne z uwagi na fakt, że sy-

tuacja na rynku ulega ciągłym zmianom, a do ratyfikowanych umów dołączane są liczne aneksy61. 
Pytania o polskie bezpieczeństwo energetyczne w XXI w. są ciągłym tematem dyskusji, a media 
chętnie spekulują nt. „wojen o gaz”. Warto również zwrócić uwagę, że to właśnie ta płaszczyzna 
gospodarki wzbudza wiele kontrowersji i stanowi wyzwanie dla kolejnych rządów. Zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego wymaga solidnej wiedzy, która determinuje trafne, długotermi-
nowe prognozy kierunków rozwoju technologii, a odpowiednie programy powinny uwzględniać 
potrzeby obecne oraz przyszłe. Nakłady, które można realnie przeznaczyć na rozwój polskiej 
energetyki powinny być rozsądnie rozdysponowane. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, energia, surowce energetycz-
ne, gaz ziemny. 

Polish Energy Security in the Twenty-First Century.  
Challenges, Perspectives, Threats 

Summary 
A complete presentation of the Polish energy sector is difficult due to the fact that the market is 

constantly changing, and the contract ratified a number of appendices are included. Questions 
about the Polish energy security in the twenty-first century is a continuous topic of discussion, and 
the media willing to speculate on the “gas wars”. It should also be noted, that it is the plane of the 
economy arouses much controversy and a challenge for successive governments. Ensuring energy 
security requires a solid knowledge which determines the accurate, long-term projections of tech-
nology developments, and appropriate programs should address the needs of present and future. 
Expenditures, which can realistically devote to the development of the Polish energy sector, should 
be reasonably distributed. 

Key words: safety, security energy, energy, energy resources, natural gas. 
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O niektórych aspektach bezpieczeństwa  
w stosunkach polsko-rosyjskich  

po zmianach ustrojowych w 1989 r. 

Stosunki polsko-rosyjskie zajmują specyficzny obszar historii, opierający się 
na wielu stereotypach i uprzedzeniach obydwu krajów. Przez wieki dochodziło 
między nimi do zmagań o podporządkowanie sobie określonych obszarów,  
a także do prób wzajemnego zdominowania. Można przyjąć, że stosunki, jakie 
kształtowały się w ciągu wieków między Polską a Rosją, nie wytworzyły atmos-
fery wzajemnego zaufania czy partnerstwa1. Relacje polsko-rosyjskie należały 
do wyjątkowo skomplikowanych. Rosja, postrzegana jako ogromna siła poli-
tyczna, militarna i ekonomiczna, stała się „kontynuatorem” mocarstwa, z którym 
świat bezprecedensowo się liczył. Polska, której nie można porównywać z wiel-
kością militarną i potencjałem gospodarczym Kremla, prowadziła wyważoną po-
litykę wobec sąsiada. Utrzymanie poprawnych stosunków z Rosją stało się dla 
polskiego rządu jednym z istotniejszych zadań w procesie zachowania tożsamo-
ści historycznej, a także unikania konfliktów utrudniających zewnętrzne współ-
działanie2. Lata 90. stanowiły przełom dla współpracy Polski z Federacją Rosyj-
ską. Z jednej strony, wewnętrzne przeobrażenia w Polsce, które doprowadziły po 
1989 r. do obalenia komunizmu, ukierunkowały także strefę stosunków poli-
tyczno-gospodarczych z sąsiadami i przewartościowały zagadnienia dotyczące 
kwestii bezpieczeństwa naszego kraju. Z drugiej zaś strony, nastąpił rozpad 
Związku Radzieckiego, zmieniający sytuację geopolityczną Rosji i powodujący 
zmianę układu sił na świecie3. Próby wypracowania wzajemnych stosunków od 
                                                 
*  k.karkoszka@g.pl. 
1  H. Ćwięk, Polacy i Rosjanie. Historyczne aspekty skomplikowanych stosunków, http://archive. 

nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apvvi/2010_20/tsvenk.pdf. 
2  M. Dobroczyński, Między mocarstwami. Niemcy – Polska – Rosja, Warszawa – Toruń 1996,  

s. 50, 119. 
3  A. Bryc, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2007, s. 21. 



60 Katarzyna KARKOSZKA 

momentu rozpadu ZSRR opierały się na wielu trudnościach. Polska i Rosja 
przez długie lata zmagały się i zmagają nadal z demonami przeszłości, które 
ukazują się we współczesnych kontaktach między nimi. Strategiczne cele jednej 
strony nie zawsze pokrywały się i nie pokrywają się nadal z tendencjami drugiej. 
Z żadnym innym krajem losy Polski nie były związane tak silnie jak z Rosją. We 
wzajemnych stosunkach pozostało wiele problemów stanowiących dziedzictwo 
skomplikowanej historii4. Wielowiekowa tradycja łącząca oba narody pozosta-
wiła po sobie niewyjaśnione do końca spory i zaszłości dające o sobie znać aż 
do dzisiaj. 

Traktując o problemach bezpieczeństwa, warto pokrótce wyjaśnić to pojęcie. 
Bezpieczeństwo początkowo rozumiano jako obronę przed zagrożeniem wojen-
nym. Jednak pod koniec XX wieku koncepcja ta zmieniła swój wymiar. Obok 
aspektu wojskowego dostrzegano także elementy społeczne, ekonomiczne  
i przede wszystkim polityczne, co pozwala definiować bezpieczeństwo jako 
zdolność narodu do ochrony wewnętrznych wartości przed zagrożeniami. Bez-
pieczeństwo stanowi dla obywateli i państw pierwotną wartość i oddziałuje we 
wszystkich szczeblach organizacji państwowych i społecznych5. 

Od początku przemian po 1989 r. polityka wschodnia była jednym z klu-
czowych elementów polskiej polityki zagranicznej. Lata 1989–1991 stanowiły 
okres przejściowy, w którym nastąpiło całkowite odzyskanie suwerenności  
w polityce zagranicznej Polski. Stosunki dwustronne Polski z Federacją Rosyj-
ską zostały nawiązane jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego 10 paź-
dziernika roku 1990, w ramach polityki dwutorowości6 ministra Krzysztofa 
Skubiszewskiego7. Polityka Polski wobec Rosji nazywana była często polską 
polityką wschodnią. Pod pojęciem tym kryło się tworzenie odpowiednich relacji 
politycznych, społecznych, a także ekonomicznych z państwami powstałymi po 
upadku Związku Radzieckiego. Po roku 1989 okazała się niezmiernie ważną 
dziedziną pracy kolejnych rządów Rzeczypospolitej Polski, które zmagały się ze 
stworzeniem dobrych relacji ze wschodnim sąsiadem8. 

                                                 
4  R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013, s. 174. 
5  Z. Trejnis, Ewolucja systemu bezpieczeństwa narodowego RP, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. 

Istota przedmiot badań i kierunki rozwoju, t. 1, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, Szczytno 
2011, s. 53–54. 

6  Wspomniana polityka dwutorowości, która była jedyną oficjalną koncepcją w świecie dotyczą-
cą kwestii wschodniej, nie miała wpływu na likwidację ZSRR, ale przygotowała ona polską po-
litykę zagraniczną do takowej możliwości. Prognostycznie okazała się skuteczna, natomiast  
w działaniu nie zawsze. Podstawowym założeniem tej strategii było ustanowienie i rozwój sto-
sunków z kierownictwami i elitami radzieckich republik przy równoległym rozwoju stosunków 
z władzami centralnymi ZSRR. Zob. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Rosja, 
stosunki_dwustronne,Polska. 

7  R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej po zimnej wojnie, Warszawa 2012, s. 165. 
8  A. Grajewski, Wyzwania Polskiej polityki wschodniej, [w:] Polityka zagraniczna Polski. Unia 

Europejska. Stany Zjednoczone. Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008, s. 295.  
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W polskiej polityce bezpieczeństwa od początku lat 90. próbowano tworzyć 
nowe formy współpracy z Rosją. Porozumienie z Kremlem określano jako nie-
zbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w nowej sytuacji politycznej. Moskwa 
w tym czasie nie przywiązywała dużej wagi do stosunków z Polską, jej prioryte-
tem było powstrzymanie dezintegracji Związku i utrzymanie relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi9. 

Pomimo iż pierwszy niekomunistyczny polski premier, Tadeusz Mazowiec-
ki, wraz ze swoim rządem niezwykle ostrożnie traktował relacje z ZSRR, wśród 
obywateli upowszechniła się „nadzieja”, że nowa odrzucająca doktrynę komuni-
styczną Rosja stanie się demokratycznym państwem. Otwierająca się na Zachód, 
odrzuci status militarnego mocarstwa, a Polskę postrzegać będzie jako równo-
prawnego partnera. Praktyka pokazała, że wzajemne stosunki od momentu ich 
zainicjowania cechowała całkowita asymetria. Rosja nigdy nie zrezygnowała  
z pozycji współtowarzysza światowych potęg i nie widziała Polski jako równo-
prawnego partnera, podczas gdy dla Polski Rosja wciąż pozostawała najważniej-
szym partnerem na wschodzie10. Wprowadzenie współpracy międzynarodowej 
na odpowiednie tory wymagało wypracowania traktatu, na którego podstawie 
stosunki między Polską a ZSRR mogły ulec normalizacji. Już w marcu 1991 r. 
strona rosyjska przedstawiła projekt porozumienia, który ograniczał suweren-
ność Polski w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapisy traktatu 
zabraniały stronie polskiej współpracy z obcymi wywiadami, zawierania soju-
szy, a także wyrażania zgody na stacjonowanie wojsk na terytorium Polski. Ze-
zwalał jednak na swobodny tranzyt przez terytorium Polski wojsk radzieckich11. 

Wydarzeniem, które miało wpływ na prowadzoną przez Polskę politykę wo-
bec wschodniego sąsiada, był nieudany pucz moskiewski z sierpnia 1991 r., po 
którym inicjatywę w sprawach rosyjskiej polityki zagranicznej przejął aparat 
rządowy Borysa Jelcyna12. Ewolucja strategii w polityce zagranicznej Federacji 
Rosyjskiej wobec państw środkowoeuropejskich, w których skład wchodziła 
również Polska, nasiliła się w momencie rozpadu Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich. W grudniu 1991 r. w czasie spotkania w Puszczy Białowie-
skiej pod Brześciem Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk i Szuszkiewicz podpisali 
porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)13. Głów-
                                                 
9  H. Ćwięk, Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r., [w:] Polityka zagra-

niczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 1, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, s. 265. 
10  A. Magdziak-Miszewska, Polska – Rosja 1991–1996. Między mitem straconych szans a rze-

czywistością niewykorzystanych okazji, [w:] Polska i Rosja strategiczne sprzeczności i możli-
wości dialogu, red. A. Magdziak-Miszewska, Warszawa 1998, s. 68–70. 

11  O. Wasiuta, Stosunki polsko-rosyjskie, [w:] Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki poli-
tyczne, red. W.T. Modzelewski, Olsztyn 2009, s. 12–13. 

12  Ibidem, s. 13.  
13  M. Orzechowski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej wobec Federacji Rosyjskiej, 

[w:] Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej, red. R. Pod-
górzańska, Toruń 2009, s. 147. WNP – Wspólnota Niepodległych Państw to związek politycz-
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nym w tym okresie celem polityki bezpieczeństwa narodowego Rosji, znajdują-
cej się wówczas w stadium poważnych transformacji, w sferze polityki zagra-
nicznej było kształtowanie zewnętrznego otoczenia. Miało to sprzyjać we-
wnętrznemu rozwojowi państwa i zachowaniu pokoju wewnętrznego poprzez 
pokojowe rozwiązywanie międzynarodowych problemów i sprzeczności. Za 
podstawy dla nowej rosyjskiej państwowości uznano konieczność zachowywa-
nia przyjaznego dla najbliższego otoczenia Rosji i ustanawianie dobrosąsiedz-
kich i wzajemnie korzystnych stosunków z państwami członkowskimi Wspólnot 
Niepodległych Państw14.  

Mimo zainicjowanych uprzednio dwustronnych stosunków dopiero w nowej 
sytuacji geopolitycznej, powstałej po upadku ZSRR, Federacja Rosyjska Borysa 
Jelcyna stała się pełnoprawnym partnerem dla Polski. Podwaliny pod nowe sto-
sunki, oparte na poszanowaniu suwerenności i dobrosąsiedzkiej współpracy, 
stworzył podpisany w Moskwie 22 maja 1992 r. traktat o przyjaźni i dobrosą-
siedzkiej współpracy między Polską i Rosją15. Traktat podpisano w czasie wizy-
ty Lecha Wałęsy w Moskwie, było to wydarzenie symboliczne dla Polski, po-
nieważ zakończyło trwający od II wojny okres zależności od Moskwy w sferze 
bezpieczeństwa. Otwierało także przed Warszawą nowe możliwości w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa. Państwa uznały nienaruszalność swoich granic,  
a także wyrzekły się roszczeń terytorialnych. Wówczas zadeklarowano, by odtąd 
wszelkie spory rozwiązywać w sposób pokojowy, bez używania agresji we wza-
jemnych relacjach 16.  

Wzniosłe słowa padające w poszczególnych artykułach deklaracji podkreśla-
ły rangę dokumentu. W artykule I mówiono o przyjaźni, współpracy i wzajem-
nym poszanowaniu obydwu państw, choć słowa nie zawsze szły w parze z czy-
nem. „Artykuł I. strony kształtują swoje stosunki w duchu przyjaźni, dobrosą-
siedzkiego partnerstwa, równouprawnienia, zaufania i wzajemnego szacunku, 
opierając się na prymacie prawa międzynarodowego i na zasadach poszanowa-
nia suwerenności i nienaruszalności granic, integralności terytorialnej, nieinge-
rencji w sprawy wewnętrzne oraz prawa narodów do decydowania o swoim lo-
sie”17. Wspominając o treści traktatu, nie sposób pominąć fragmentów wypo-

                                                 
no-gospodarczo-wojskowy Rosji oraz byłych republik związkowych ZSRR. Zob. Bezpieczeń-
stwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 331. 

14  D. Jewstafjew, M. Kuczinska, Polska a problemy bezpieczeństwa narodowego Rosji, [w:] Bez-
pieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Miejsce Polski w polityce bezpieczeństwa jej 
sąsiadów, red. P. Seydak, S. Helnarski, Toruń 1997, s. 134–137. 

15  K. Federowicz, Polska w polityce zagranicznej Rosji w latach 1991–2001, [w:] Polska w Rosji 
– Rosja w Polsce. Stosunki polityczne, red. R. Paradowski, Sz. Ossowski, Poznań 2003, s. 17. 

16  M. Menkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, [w:] Polityka zagraniczna RP 
1989–2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002, s. 219. 

17 Polska – Rosja. Traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podpisany przez prezyden-
tów Lecha Wałęsę i Borysa Jelcyna dnia 22 maja 1992 r. w Moskwie oraz inne dokumenty, 
Warszawa 1992, s. 10. 
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wiedzi prezydentów obu krajów. Lech Wałęsa: „[…] Niepodległa Polska i de-
mokratyczna Rosja mają wiele wspólnych interesów. […] otwierają się przed 
nimi widoki i możliwości bardzo szerokiej współpracy. […] byłoby błędne  
i szkodliwe, gdybyśmy położyli na przeszłości pieczęć milczenia. Podpisane 
dziś umowy wskazują to czego chcemy i do czego dążymy. Doświadczenia 
przeszłości pouczają o tym, czego nie chcemy i co odrzucamy”18. Borys Jelcyn z 
kolei podkreślał wagę dokumentu i chęć rozwoju współpracy, licząc przy tym na 
owocny rozwój procesu KBWE, a także umacnianie stabilności i pogłębianie 
procesu bezpieczeństwa na europejskim kontynencie. W ramach zawartego pro-
gramu współpracy, odwołującego się do ogólnodemokratycznych zasad stosun-
ków międzynarodowych, nakreślony został program dwutorowej współpracy, 
obejmujący wszystkie dziedziny stosunków wzajemnych. Praktyka okazała się 
dużo trudniejsza w realizacji. Mimo podejmowanych przez stronę polską starań 
nie odnotowano znaczącego postępu w stosunkach Polski z Federacją Rosyjską. 
Wynikało to z załamania się współpracy gospodarczej i pogrążenie obu państw 
w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym, a w Rosji także politycznym. 
Brakowało także wzajemnego uznania współzależności interesów obu państw. 
Polska wspierała ponadto siły demokratyczne i niepodległościowe w republi-
kach państw poradzieckich, co Rosja odbierała jako ingerencję zewnętrzną  
w sprawy jej bliskiej zagranicy19. 

Polska stanęła przed trudnym wyzwaniem zagwarantowania bezpieczeństwa 
granic i ustanowienia stosunków zagranicznych, było to niezbędne do systema-
tycznego rozwoju. Podstawą do szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodo-
wego były relacje ze wschodnim i zachodnim sąsiadem. O ile relacje z Niemca-
mi zostały uporządkowane dość szybko i pomyślnie, sąsiedzi zza wschodniej 
granicy okazali się dużo trudniejsi w dialogu20. 

Wspominając o międzynarodowym bezpieczeństwie, warto przytoczyć sło-
wa Janusza Stefanowicza: „[…] upadek komunizmu i rozpad imperium radziec-
kiego wywołał falę nadziei na powstanie nowego wspaniałego świata. […] po-
wróciły marzenia o spokojnej globalnej wiosce, w której […] bezpieczeństwo 
poszczególnych państw […] staje się coraz bardziej współzależne […]. Złudze-
nia te […] nie spełniły się. […] powstały nowe zagrożenia, a na scenie między-
narodowej wzmogły się przejawy chaosu i turbulencji”21. Podstawą do szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa narodowego były relacje Polski z sąsiadami. 
Zmiany ustrojowe i tempo przemian w Europie Środkowowschodniej przyspie-
szyły proces tworzenia nowych doktryn bezpieczeństwa państwa polskiego. Pol-

                                                 
18  Ibidem, s. 30–38. 
19  R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, op. cit., Warszawa 

2010, s. 168–169. 
20  M. Dobroczyński, op. cit., s. 50, 119. 
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ska dążyła do sformułowania założeń, które pomogą jej wybić się na samodziel-
ną scenę polityczną22. 

Rozpatrując kwestie polskiej polityki bezpieczeństwa, nie sposób pominąć 
oceny miejsca Polski w polityce zagranicznej Rosji. Nowa sytuacja geostrate-
giczna Federacji, wymuszona niejako rozpadem Związku Radzieckiego, spowo-
dowała, że stanęła ona przed koniecznością określenia na nowo swojej polityki 
bezpieczeństwa, nie zapominając o nowych uwarunkowaniach wpływających na 
jej pozycję w Europie. Rosyjska polityka zagraniczna ma za sobą długi proces 
rozwoju. Po rozpadzie ZSRR współczesna Rosja do dziś poszukuje nowej toż-
samości w stosunkach z zagranicznymi sąsiadami: z jednej strony, odżegnanie 
od zimnowojennego postrzegania świata, a z drugiej – odżywające tendencje do 
ponownego odkrywania dziedzictwa mocarstwowego i imperialnych korzeni. 
Rosja, podobnie jak inne wielkie potęgi światowe, stanęła przed koniecznością 
dostosowania się do nowych warunków. Tracąc stare atrybuty władzy, wkroczyła 
na drogę poszukiwania nowej międzynarodowej jakości w stosunkach z Europą23. 

Rosja, działając w nowych międzynarodowych uwarunkowaniach, od po-
czątku lat 90. za cel główny uznawała regularne i pozytywne stosunki z byłymi 
republikami poradzieckimi. Uważano, że więzi, które przez lata łączyły byłe ra-
dzieckie republiki z Federacją Rosyjską, są na tyle silne, że Rosja na ich obsza-
rze będzie mogła rozszerzać strefę swoich wpływów. Nadzieje Rosji wybiegały 
znacznie dalej. Liczyła ona, że jej pozycję, prócz byłych republik, respektować 
będą także inne państwa, co tym samym umożliwi Moskwie duży wpływ na śro-
dowisko bliskiej zagranicy24. 

Celem rosyjskich działań było zachowanie obszaru republik poradzieckich 
jako strefy wpływów Rosji, w której będzie mogła realizować swoje interesy25. 
Możliwością stanowiącą podstawę potęgi Moskwy miał być potencjał gospodar-
czy. Wysokie uczestnictwo w handlu światowym i zależność Rosji od surow-
ców, które odziedziczyła po ZSRR daje jej ogromne możliwości oddziaływania 
na inne państwa, jednocześnie powodować może wytwarzanie niebezpiecznych 
więzi zależności26. Dobrym przykładem może być kwestia dostaw gazu do Pol-
ski, gdzie poprzez zawarte umowy Rosja decyduje i określa zasady odbioru su-
rowca, co spotyka się z otwartą krytyką na forum UE. Cytując za Jerzym Świecą 
                                                 
22  H. Łach, Transformacja systemu ochrony granicy polskiej w latach 1190–2010, [w:] Nauka o 

bezpieczeństwie…, s. 117. 
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słowa członka rosyjskiej Akademii Nauk – Aleksieja Arbatowa – warto zwrócić 
uwagę na taktykę działania współczesnej Rosji. Podkreśla on, że „[…] Rosja 
wyciągnęła wnioski z doświadczeń historycznych. Dzisiejsze imperium już nie 
poszerza terytorium, bo to powiększa słabości. […] Rosja dziś uzależnia”27. Fe-
deracja Rosyjska, odrzucając komunizm, miała stać się nowym jakościowo pań-
stwem. Mimo to przeszłość totalitarna i autorytarne podejście ciążą nadal nad 
instytucjami, kulturą polityczną, czy mentalnością obywateli. 

Do roku 1999 można zdecydowanie wyróżnić 2 etapy określające intensyw-
ność stosunków politycznych pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. Etap 
pierwszy to lata 1990–1993, obejmujące starania Polski o likwidację więzi impe-
rialnej zależności od Rosji i ustanowienie nowych podstaw traktatowych, regu-
lujących wzajemne relacje między nimi. Drugi, obejmujący lata 1993–1999, 
charakteryzował się systematycznym pogarszaniem się stosunków, co wynikało 
głównie z chęci integracji Polski ze strukturami NATO. Rozwijanie stosunków  
z Sojuszem Północnoatlantyckim stanowiło integralną część polskiej polityki 
zagranicznej. Doskonałym podsumowaniem będą tu słowa, które pozwolę sobie 
przytoczyć za Dariuszem Rosatim, ministrem spraw zagranicznych RP od 1995 r. 
Podkreślał on, że dążenia Polski skupiały się na dwóch biegunach. Z jednej stro-
ny, na strategicznym „powrocie do Europy” i cywilizacji zachodniej, poprzez 
członkostwo w NATO i UE. Natomiast z drugiej, na równoległym utrwalaniu 
dobrych stosunków i stabilizowanie politycznej sytuacji w Europie Środkowo-
Wschodniej, z głównym kierunkiem na Rosję28. Międzynarodowa polityka pro-
wadzona przez polskie rządy napotykała na nieustanne zmiany, które z czasem 
miały przybliżyć Polskę do cywilizacji zachodnich. Wyraźne dążenia do uczest-
nictwa w największych światowych „organizacjach”, tj. Unii Europejskiej i Pak-
cie Północnoatlantyckim nie pozostawały obojętne Rosji. Wschodnie „oko 
Wielkiego Brata” nieustannie obserwowało polskie poczynania i nierzadko się  
z nimi ostentacyjnie nie zgadzało. 

Lata 1993–1995 stanowiły stopniowe ochładzanie stosunków polsko-
rosyjskich. Rozwiązano wówczas struktury Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej i Układu Warszawskiego, stanowiące rosyjski atrybut mocarstwowej po-
zycji na świecie29. Podczas gdy w Polsce podkreślano bezsprzeczną przynależ-
ność do cywilizacji Zachodu, w Rosji był to temat drażniący. Polska dążąca za 
wszelką cenę do wyjścia z tzw. szarej strefy europejskiego bezpieczeństwa, sta-
rając się niwelować podziały Europy, „przeszkadzała” Rosji w odzyskaniu cen-
tralnej światowej pozycji. Rosyjska polityka zagraniczna zdefiniowana była jako 
odrębna od zachodniej. Oznaczała tym samym inne podejście do systemu bez-
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pieczeństwa euroatlantyckiego. NATO zostało odrzucone jako czynnik organi-
zacji bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

Rozpoczęcie polskiej drogi ku Europie, a w rezultacie wejście w struktury 
NATO i Unii Europejskiej, jest dla Polski wielkim sukcesem. Stanowi to nie-
wątpliwie rezultat ogromnego wysiłku dokonanego przez Polaków dążących do 
samodzielności i niezależności państwa polskiego. Jest także wynikiem prze-
mian dokonanych po roku 1989, otwierającym Polsce drogę ku społeczeństwu 
demokratycznemu. Perspektywa stabilnej współpracy Federacji Rosyjskiej  
z Unią Europejską może być wyzwaniem dla polskiej polityki bezpieczeństwa. 
Jeśli Polska wzmocni swą pozycję i znaczenie w Unii Europejskiej, może pobu-
dzić dążenia Rosji do pogłębiania współpracy i traktowania Polski jako pełno-
prawnego partnera stosunków międzynarodowych. Polska jako członek Układu 
Warszawskiego po 1991 r., była jednym z krajów przekonanych o próżni bez-
pieczeństwa i braku obrony przed ewentualnym wrogiem. Polska uznawała, że 
ani Organizacja Narodów Zjednoczonych, ani Organizacja Bezpieczeństwa  
i Współpracy w Europie nie jest w stanie zagwarantować jej bezpieczeństwa,  
a jedynym podmiotem dającym jej taką gwarancję może być Sojusz Północno-
atlantycki30. Dlatego Polska usilnie starała się włączyć w struktury NATO. Jej 
dążenia skupiały się na zaspokojeniu świadomości o bezpieczeństwie Polski  
w Europie i na świecie. 

W exposé z 8 kwietnia 1999 r. ówczesny minister spraw zagranicznych, 
Bronisław Geremek, podkreślał, że Polska kieruje się dążeniami do utrzymania 
dobrosąsiedzkich stosunków w całej Europie i zachowania przy tym otwartości 
politycznej wobec Rosji. Wyrażał także nadzieję, że członkostwo Polski w NATO  
i rozpoczęte negocjacje akcesyjne do UE ułatwią dialog z Rosją31, co w perspek-
tywie czasu nie przyniosło założonych rezultatów. 

* * * 

Federacja Rosyjska w sferze polityki zagranicznej dążyła do zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa poprzez stworzenie „pasa dobrosąsiedztwa” wzdłuż swo-
ich granic, a także zapobieganie i likwidację ognisk zapalnych i konfliktów  
w regionach z nią graniczących32. Celem jej było stworzenie najbardziej sprzyja-
jących warunków z perspektywicznymi regionami, do których niekoniecznie za-
liczano Polskę. Działania Rosji, z jednej strony, skupiały się na poszukiwaniu 
nowej tożsamości narodowej, z drugiej zaś – koncentrowały się na dążeniach 
pozwalających utrzymać pozycję Moskwy jako światowego mocarstwa. O ile 
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kwestia Rosji w polskiej polityce zagranicznej po roku 1989 zajmowała priory-
tetowe miejsce, o tyle w polityce Rosji Polska traktowana była jako jeden z ob-
szarów Europy Środkowej. Do roku 1993 Polska postrzegana była jako kraj  
o marginalnym zasięgu, którego znaczenie wzrosło w kontekście rozszerzenia 
NATO na Wschód, co de facto mogło zaburzyć rosyjskie dążenia. 

Polityka zagraniczna współczesnej Rosji dąży do wewnętrznego wzmocnie-
nia państwa, a za główny cel stawia sobie interes narodowy. Prezydent Putin 
podkreślał, że odbudowująca się Rosja zbyt wiele energii straciła na przeciw-
stawianie się procesom zachodzącym na arenie międzynarodowej, na które nie 
miała realnego wpływu. Putin proponuje realizację celów polityki zagranicznej, 
począwszy od wewnętrznej struktury państwa. Rosji mimo to udało się wyzna-
czyć swoją pozycję w europejskiej przestrzeni. Jest to państwo pozostające poza 
europejskimi strukturami, a mimo to uznawane za kluczowe na europejskiej are-
nie, bez udziału którego większość problemów międzynarodowych pozostaje nie 
rozwiązana. Polskie strategie charakteryzowały się natomiast bardzo daleko idą-
cą ostrożnością w stosunku do Rosji. Podkreślano często, że Zachód zbyt łagod-
nie postrzega deklaracje Rosji, jest bowiem ślepo zapatrzony w wizję przyszło-
ści, w której Rosja – w fazie reform – odrzuci politykę imperialną33. Jednak są to 
tylko nadzieje. Pomimo deklaracji chęci demokratyzacji, Rosja mentalnie przesiąk-
nięta jest wzorcami i modelami epoki, w której się kształtowała. Ciężko będzie jej 
wejść w proces europeizacji i demokratyzacji w pełnym tego słowa znaczeniu.  

W latach 90. Rosja wyrażała głośno swój sprzeciw wobec rozszerzenia NATO  
i UE na Wschód. Nie chodziło jedynie o kwestię samej Polski, ale o ewentualną 
interwencję Zachodu na obszarze uznawanym przez Rosję za tradycyjne wpły-
wy. Rozszerzenie NATO na wschodnie tereny Federacja Rosyjska odbierała ja-
ko ukazanie polityczno-militarnej dominacji Zachodu w Europie i stworzenie 
nowego podziału europejskiego kontynentu. 

Stosunki polsko-rosyjskie, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak i pod-
stawowych relacji łączące oba narody, kształtowane są przez Rosję. Teoretyczne 
polepszanie klimatu i wzajemnych relacji w praktyce przyjęło dwa odrębne tory. 
Rosja zajęta wewnętrznymi sprawami i kryzysami dotykającymi rosyjski naród 
próbowała najdosadniej oddziaływać na obszary poradzieckie, w tym głównie na 
Ukrainę. Z kolei Polska, skoncentrowana na relacji z Zachodem, zaangażowana 
jest w proces integracji i wejście w struktury euroatlantyckie. Starała się reali-
zować politykę łączącą Rosję z Europą, czyli tzw. wschodni wymiar polityki 
Unii Europejskiej. Widoczne ocieplenie klimatu na linii Moskwa – Warszawa 
zdominowane jest poprzez indywidualne dążenia każdego z sąsiadów. Bez wza-
jemnego zrozumienia i poszanowania indywidualnych wyborów ciężko będzie 
zbudować postawy wspólnego bezpieczeństwa i zaufania w dalszej współpracy. 
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Władimir Bukowski wskazał na przyczynę problemów Polaków i Rosjan, 
stwierdzając: „[…] nie ma możliwości poprawy stosunków polsko-rosyjskich. 
Co więcej Polska nie powinna o to zabiegać. Rosja prowadzi politykę imperialną 
i w skutek tego wszystkie próby łagodzenia z nią konfliktów będą prowadziły 
jedynie do eskalacji jej dążeń, do narastania jej agresji. Dlatego najlepiej nie 
rozmawiać z wysłańcami Kremla, to ich na jakiś czas uspokoi […]”34. 

* * * 

1 maja 2004 r. to ważne wydarzenie nie tylko z powodu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, ale także bodziec mający wpływ na zagraniczną politykę 
Polski wobec Federacji Rosyjskiej. Polska przyjęła wówczas rolę, którą pełni do 
dzisiaj. Rolę adwokata i pomocnika w proeuropejskich aspiracjach Ukrainy. Pol-
ska zasygnalizowała Moskwie, że jej poczynania mają znaczenie i wpływają na 
sprawy ogólnoeuropejskie. Angażowanie się polskich polityków w wydarzenia 
na Ukrainie, „pomarańczową rewolucję” i wybory prozachodniego prezydenta 
Wiktora Juszczenki rozdrażniły Moskwę. Prezydent rosyjski zarzucił Aleksan-
drowi Kwaśniewskiemu wtrącanie się w sprawy sąsiada, a niezajmowanie się 
bałaganem i nieuregulowanymi kwestiami na własnym podwórku. W wywiadzie 
dla „Gazety Wyborczej” Aleksander Kwaśniewski powiedział, że dla poprawy 
wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich polski rząd nie może wiele zrobić. 
„[…] Polska nie może dziś odegrać żadnej aktywnej roli wobec Rosji. Mamy  
z Rosją różne poglądy na Ukrainę, Białoruś, Gruzję, demokrację rosyjską, […] 
historię, Katyń itd. Lista problemów jest tak długa, że nie możemy występować 
jako lider w formułowaniu propozycji wobec Rosji […]. Polska powinna stale 
powtarzać, że w sprawie Rosji rozmawiamy absolutnie szczerze, uczciwie, ale 
wspólnie z Unią”35. Ewolucję systemu Rosji określa się jako „nową tożsamość 
historyczną, która wraz z zasięgiem terytorialnym dokonuje się stopniowo, co 
wymagać będzie mądrej i zdecydowanej polityki Zachodu”36. 

Mottem nowej strategii XXI wieku są słowa G. Ikenberryego: „Droga na 
Wschód wiedzie przez Zachód”37, a nie dotychczas dominujące przekonanie, że 
wzrost znaczenia na Zachodzie będzie zależał od wzrostu znaczenia na Wscho-
dzie. Kraje wschodnioeuropejskie dążą do wzmocnienia amerykańskiej obecno-
ści wojskowej na terenie Europy. Obecność USA na tym terenie jest kojarzona  
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z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa poszczególnych krajów. Dwa główne 
kraje środkowo-wschodnio-europejskiego regionu, czyli Polska i Czechy, popar-
ły projekt Global Missiel Defence (GMD), zwany potocznie tarczą antyrakieto-
wą38. Polska teoretycznie posiada silne podstawy zewnętrznego bezpieczeństwa. 
NATO zabezpiecza ją przed zagrożeniami tradycyjnymi, natomiast członkostwo 
w Unii zapewnia prewencję w wyniku zagrożeń procesów globalizacji. Należy 
więc jednak zastanowić się nad planami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi 
rozmieszczenia w Europie Środkowej elementów obrony przeciwrakietowej. 
Przydatność i skuteczność tarczy antyrakietowej w obliczu współczesnych za-
grożeń spotyka się z wieloma pytaniami. Krytycy podkreślają, że system Missile 
Defense może zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Polsce dać złudne nadzieje 
bezpieczeństwa zewnętrznego. Skuteczność systemu w warunkach bojowych nie 
uwzględnia użyteczności tarczy jako ochrony przed jednym rodzajem uzbroje-
nia. Nie zważa natomiast na to, że we współczesnym świecie istnieje wiele moż-
liwości ataków na cele, które znajdują się na bronionym obszarze39. Wzrost za-
grożenia, nie tylko ze strony Rosji, mógłby zdecydowanie naruszyć polskie – 
niedawno ustabilizowane – bezpieczeństwo. Dla Polski, kraju o średnim stan-
dardzie rozwoju i sile militarnej, najbardziej liczyć się powinny dobre stosunki  
z najbliższymi sąsiadami, a sąsiedztwa ze Stanami Zjednoczonymi nie można 
zaliczyć do najbliższego nie tylko pod względem geograficznym. Rosja od po-
czątku bardzo krytycznie podchodziła do budowy bazy GMD w Czechach, ale 
przede wszystkim w Polsce. Powstanie systemu oznacza dla Rosji pogłębienie 
technologicznego dystansu między nią a Stanami Zjednoczonymi, który znaczą-
co dzieli oba kraje już od początku lat 90. Podpisanie przez Polskę i Czechy 
umów ze Stanami zamyka także Rosji możliwość realnego oddziaływania na 
tworzenie amerykańskiego projektu MD. Oceniając projekt, Rosja przywołuje 
czasy zimnowojenne, kiedy o systemach broni strategicznej decydowały dwa 
państwa – Stany Zjednoczone i ZSRR. Obawa przed utratą upragnionego impe-
rium znów daje o sobie znać. Nieustanna chęć kontroli i dominacji nad światem 
zamyka oczy Rosji na próby współtworzenia międzynarodowego bezpieczeń-
stwa. W istocie tarcza nie podoba się Kremlowi, bo czyni Amerykę bezpiecz-
niejszą od Rosji. Burzy ona równowagę strachu zagwarantowaną układem  
z 1972 r., tzw. Antybalistic Missile Treaty (ABM), zawartym między Stanami  
a ZSRR, o nieograniczonym czasowo ograniczeniu rozwoju, rozmieszczania  
i testowania systemów antybalistycznych, który Waszyngton wypowiedział  
w 2002 r.40 
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Polsko-amerykański „romans” ukazał pragmatyzm Ameryki i romantyzm 
Polski, oddanej, szczerej i naiwnej w swoim uczuciu. Ale ten etap Polacy mają 
już za sobą. Trzeźwe spojrzenie skierowało nas bardziej w stronę Europy. To 
właśnie w Unii Europejskiej i NATO musimy szukać wsparcia w skutecznym 
zwalczaniu rozprzestrzeniających się zagrożeń, nie zapominając przy tym  
o układaniu dobrych relacji z Rosją i Niemcami. Mimo że amerykański system 
obrony przeciwrakietowej narażał Polskę na nowe niebezpieczeństwa, sytuując 
nasz kraj na linii ataku, Amerykanie uważali, że Polska powinna być szczęśliwa 
i wdzięczna USA, że to właśnie ją wybrano do obrony Stanów Zjednoczonych 
przed największymi wrogami41. 

Po planach instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej zostało już tylko 
mgliste wspomnienie i deklaracja o współpracy strategicznej między Polską  
i USA z sierpnia 2008 r. Rezygnacja z budowy bazy amerykańskiej w Polsce nie 
jest postrzegana jako niechęć Ameryki czy strata najważniejszej bazy, lecz jako 
zaniechanie przełamania ostatniego ogniwa łańcucha trzymającego nas ciągle  
w puli po zimnowojennych podziałach po stronie rosyjskiej strefy wpływów. 
Nadal strefa pomiędzy Niemcami i Rosją pozostaje bez wojskowej obecności 
militarnej naszych sojuszników – wielkich mocarstw. Bazy na terytorium Polski 
nie będzie, ale nie jest to złe rozwiązanie42. Zarówno dla zwolenników, jak  
i przeciwników nowe wyzwanie stanowi wypracowanie i ustalenie nowych pod-
staw sojuszu z USA i sprecyzowanie, na czym permanentnie powinien się on 
opierać. 

Wśród strategicznych partnerów Rosji nadal nie jest wymieniana Polska, 
której jedyną szansą na zwrócenie uwagi Rosji jest stabilna pozycja w UE i two-
rzenie euroatlantyckich podstaw bezpieczeństwa. Wydaje się to w obecnych 
czasach coraz trudniejsze do realizacji. Dobre stosunki Polski z najbliższymi są-
siadami to priorytet polskiej polityki zagranicznej. Relacje od wieków łączące 
Polskę i Rosję zobowiązują do wypracowania konsensusu w prowadzeniu poli-
tyki zagranicznej. Często odmienne kierunki i cele działania nie mogą wpływać 
na i tak trudne sąsiedztwo. Zmagania się ze spuścizną historyczną powinny łą-
czyć, a nie – jak dotychczas – dzielić Polaków i Rosjan. Wrogość i niechęć we 
wzajemnych stosunkach powinny być zastępowane chęcią współpracy na rzecz 
budowania wspólnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Doświadczenia po-
przednich lat powinny stać się przedmiotem otwartego dialogu strony rosyjskiej 
i polskiej. Pamiętać należy, że historia to nie wstępny warunek normalizacji sto-
sunków, to równoległy proces, który może hamować lub napędzać polsko- 
-rosyjski potencjał. 

Rosja w swoim działaniu powinna jasno określić, czy zamierza kierować się 
drogą demokratycznego rozwoju, czy nadal indywidualnie starać się wzmacniać 
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swoją pozycję w świecie, dążąc tym samym do powrotu do imperialistycznych 
korzeni. Kreml nie może pogodzić się ze swoją utraconą pozycją pierwszoligo-
wego światowego gracza i nieustannie dąży do przywrócenia tego stanu rzeczy. 
Dążenia rosyjskich władz skupiają się na tworzeniu wizerunku Rosji decydują-
cej o układzie międzynarodowym i światowym. Jak w tej sytuacji odnaleźć się 
ma Polska? Mimo zapewnień o strategicznym znaczeniu naszego regionu nie je-
steśmy dla Rosji najważniejszym światowym współgraczem. Jej uwaga skupia 
się raczej na rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, której 
jesteśmy jedynie członkami. Polska może zbliżać Rosję do Unii Europejskiej, 
ale robić to powinna w sposób ostrożny, gdyż wszelka ingerencja w kraje bli-
skiej zagranicy Moskwy kończy się dla Polski osłabieniem kontaktów ze 
wschodnim sąsiadem.  

Niemożliwy dialog polityczny pomiędzy Warszawą i Moskwą wynikać mo-
że z odrębnej mentalności sąsiadów. Rosja kontynuuje w swoich działaniach 
mentalność sowiecką, zupełnie obcą Zachodowi. Strategiczny konflikt na linii 
Polska – Zachód – Rosja polega na rywalizacji o przyszłe położenie i integrację 
Ukrainy i Białorusi. Polska dąży do usamodzielnienia tych państw od wpływów 
Kremla, natomiast Rosja do całkowitej dominacji nad nimi. Permanentny kon-
flikt będzie trwał, a nawet narastał, dopóki Moskwa nie odrzuci nierealnych ma-
rzeń imperialnej, mocarstwowej dominacji nad światem43. 

* * * 

Konkludując, relacje polsko-rosyjskie należą do wyjątkowo skomplikowa-
nych i trudnych. Ambiwalentny stosunek Rosji do polskich poczynań na scenie 
politycznej był i jest nadal dostrzegalny. Nadzieją na zmiany jest proces dokonu-
jącej się wymiany pokoleń. Do głosu zaczynają dochodzić ludzie, którzy nie bra-
li udziału w burzeniu starego porządku. Nowe spojrzenie może pomóc w kształ-
towaniu się nowego polsko-rosyjskiego procesu budowania wzajemnych relacji. 
Rosja, pomimo słabszej pozycji niż ZSRR, pozostaje nadal ważnym geostrate-
gicznym graczem. Jest także ważnym krajem dla Zachodu, dlatego zarówno 
państwa NATO, jak i Unii Europejskiej powinny wypracować wspólną strategię 
konsekwentnego oddziaływania na Rosję. Stosunki polsko-rosyjskie trudno 
sklasyfikować w jednej kategorii, jako dobre lub złe. Szala przechyla się raz na 
polską, innym razem na rosyjską stronę. Przed obydwoma krajami stoi bardzo 
trudne wyzwanie – wzmożona i intensywna współpraca poparta dobrymi chę-
ciami może w przyszłości doprowadzić do polepszenia wzajemnych relacji lub 
zaangażowania w tworzenie międzynarodowego bezpieczeństwa warunkującego 
stabilną sytuację Rosji, Polski i całej Europy. 

Rosyjskie marzenia o mocarstwie stojącym ponad wszystkimi innymi pań-
stwami przysłaniają jej realną strategię działania. Pozostałości po sowieckich 
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działaniach nauczyły rosyjskie elity nadmiernej chęci dominacji. Współczesny 
kierunek działań Europy to integracja, która ma na celu stworzenie silnego orga-
nizmu jednoczącego narody. Rosja nie pogodzi się z faktem możliwości utraty 
swojej niepodzielnej, nieograniczonej władzy i dominacji nad innymi44. 

Obecne stosunki polsko-rosyjskie naznaczone są konsekwencjami wydarzeń 
na Ukrainie. Kwestia bezpieczeństwa Polski, ale także Rosji, postawiona jest  
w zupełnie innym świetle. Rosja postrzega Ukrainę jako zaplecze demograficzne 
i gospodarcze, a także z militarnego punktu widzenia – jako obszar strategiczny. 
Utrata kontroli nad Ukrainą stanowiłaby dla Rosji utratę wpływów na Bałka-
nach. Dla Polski z kolei Ukraina jest ważna z historycznego punktu widzenia  
i stanowi również bufor pomiędzy nią i Rosją. Konflikt na Ukrainie to dalsza 
odsłona geopolitycznego sporu, który trwa od momentu uzyskania przez Ukra-
inę niepodległości w 1991 r. Spór ten polegał na dylemacie samych Ukraińców: 
czy integrować się z Rosją, czy z Zachodem45. Wydarzenia z przełomu 2013/ 
2014 r. pokazały, że Rosja nie pozwoli na nadmierne usamodzielnianie się Ukra-
iny. Dramatyczne wydarzenia w Kijowie wstrząsnęły opinią publiczną. Brutalna 
pacyfikacja Majdanu i użycie przez Rosję ostrej amunicji przyniosły dziesiątki 
ofiar. Tragiczne wydarzenia są konsekwencją planu Rosji o odbudowie swojej 
imperialnej strefy wpływów, co pokazała już podczas wojny w Gruzji w 2008 r.46 
Rosja zadecydowała o utrzymaniu Ukrainy z daleka od Zachodu i podjęła grę 
dotyczącą podziału państwa. Kolejne kroki W. Putina pokazują, że Rosja nie 
obawia się innych państw. Aneksja Krymu przez Kreml w marcu 2014 r. została 
potępiona przez świat i uznana za nielegalną, jednak Federacja postrzega ją jako 
zgodną z prawem. W wywiadzie dla francuskiej prasy sam Władimir Putin po-
wiedział: „To złudzenie, że rosyjskie wojska anektowały Krym […]. Rosyjskie 
wojska pomogły mieszkańcom Krymu przeprowadzić referendum o swojej nie-
zależności i pragnieniu przyłączenia się do Federacji Rosyjskiej […]. Krym 
zgodnie z wolą ludzi, którzy żyją na tym terytorium, jest częścią Federacji Ro-
syjskiej […]. Pozwolić, żeby historyczne rosyjskie terytorium […] odeszło 
gdzieś, do jakiegoś międzynarodowego sojuszu wojskowego, gdy sami miesz-
kańcy Krymu chcą być częścią Rosji – przepraszam bardzo, ale inaczej po pro-
stu nie mogliśmy postąpić”47. 

Profesor Stanisław Bieleń określił obecną sytuację Ukrainy w następujący 
sposób: „Sytuacja na Ukrainie jest niezwykle trudna. Pod wieloma względami 
państwo to znajduje się na granicy upadku. Jest też typowym buforem, którego 
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losy zależą bezpośrednio od ścierających się wokół niego potęg, w tym przy-
padku Rosji i Zachodu”48. Profesor podkreśla również, że Polska, dzięki swoje-
mu doświadczeniu pokojowej transformacji ustrojowej, zamiast podsycać kon-
flikt i emocjonalnie podchodzić do całości wydarzeń, powinna przekonać Ukra-
inę, że dyskusja, a nie wojna, rozwiązuje problemy wewnętrzne. Kreml nie oba-
wia się sankcji i negatywnych relacji Zachodu. Traktuje Ukrainę jako swoją 
uprzywilejowaną strefę wpływów. Pomimo sankcji nałożonych przez Unię Eu-
ropejską i Stany Zjednoczone, Rosja pozostaje nieugięta i zapowiada odwetowe 
działania. Sytuacja ta negatywnie wpływa na i tak trudne i skomplikowane pol-
sko-rosyjskie relacje. Stanowisko Polski pozostaje w jednoznacznym sprzeciwie 
do rosyjskiej agresji, okupacji Krymu i wspierania separatystycznych działań na 
wschodzie kontynentu. Potępia się także wszelkie posunięcia Rosji, które godzą 
w suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.  

W sierpniu 2014 r. na teren Ukrainy wjechał rosyjski konwój z ładunkiem 
deklarowanym jako „humanitarna” pomoc dla Kijowa, na co Ukraina nie wyra-
ziła zgody. Władze Kijowa odebrały to jako kolejną formę rosyjskiej prowokacji 
i agresji. Unia Europejska uznała to zaś za naruszenie granic Ukrainy. Fakt po-
tępiła Polska, USA, NATO i ONZ49. 

O niektórych aspektach bezpieczeństwa w stosunkach  
polsko-rosyjskich po zmianach ustrojowych w 1989 r. 

Streszczenie 
Polska ma specyficzne usytuowanie geograficzne. Mimo wielu zagrożeń istniejących w prze-

szłości obecnie jest krajem bezpiecznym. Jednak współczesna sytuacja międzynarodowa wymu-
szają konieczność ciągłego rozwoju i działania. Obecność Polski w NATO i Unii Europejskiej, nie 
zawsze przychylnie komentowana przez Rosję, pomaga zabezpieczać jej międzynarodową pozy-
cję. Niektórzy postrzegają Polskę w kategoriach swoistego pomostu, mogącego w przyszłości uła-
twić kontakty Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską. Nasza polityka wschodnia może stać się 
formą łącznika Rosji z Europą. Relacje polsko-rosyjskie należą do wyjątkowo skomplikowanych  
i trudnych. Spuścizna historyczna wpływa również w pewnym stopniu na stosunki z sąsiadami  
i koncepcje polityki zagranicznej. Uosobieniem obecnej polityki Rosji są Władimir Putin, oraz 
Dmitrij Miedwiediew. Trudno więc spodziewać się, że silna, dominująca Rosja będzie postrzegała 
Polskę jako równoprawnego partnera. Nadzieją na zmiany może być proces dokonującej się wy-
miany pokoleń. Rosja, pomimo słabszej pozycji niż ZSRR, pozostaje nadal priorytetowym poli-
tycznym graczem na międzynarodowej scenie. Jest także ważnym geostrategicznym środowiskiem 
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dla Zachodu, dlatego zarówno państwa NATO, jak i Unii Europejskiej powinny wypracować 
wspólną strategię konsekwentnego oddziaływania na Rosję. 

Słowa kluczowe: Polska, Rosja, bezpieczeństwo zewnętrzne polski, stosunki polsko-rosyjskie. 

Some Aspects of Safety in Polish-Russian Relations  
After the Political Changes in 1989 

Summary  
Poland is a country located geographically specific. Despite the many threats in the past is now 

a safe country. Contemporary threats necessitate the continued development and operation. The 
presence of Polish NATO is not always favorably commented upon by Russia. The European Un-
ion helps to protect its international position. Poland is a bridge that can connect in the future, the 
Russian Federation with the European Union. Relations Polish – Russian are extremely complicat-
ed and difficult. History still determines the relationship and influence on foreign policy visions of 
the two countries. The personification of the current policy of Russia is Vladimir Putin, and imme-
diately after Dmitry Medvedev, making it difficult to expect that a strong leader will perceive Rus-
sia as an equal partner in Poland. Hope for change is a process taking place between generations. 
Russia, despite a weaker position than the Soviet Union remains an important geostrategic player. 
NATO and the European Union should develop a common strategy of consistent impact on Russia. 
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Funkcjonowanie quasi-państwa  
w zjednoczonej Europie. Cypr Północny 

Strategiczne znaczenie Cypru 

Rozważając problem cypryjski, należy zwrócić uwagę na zagadnienie poło-
żenia geograficznego Cypru. Ma ono strategiczne znaczenie, gdyż wyspa mieści 
się w niedalekiej odległości od Turcji, Grecji, Syrii, Izraela i Kanału Sueskiego. 
Już Aleksander Macedoński zauważył jej wartość, mówiąc: „jeśli macie w po-
siadaniu Cypr, możemy dominować nad Fenicją i Egiptem”1. Napoleon III  
w podobny sposób postrzegał Cypr, gdy na początku podbojów wschodnich 
chciał zacząć od jego zdominowania. Wyspa jest nazywana „lotniskowcem”,  
a także pomostem pomiędzy trzema kontynentami. Ten fakt zadecydował, iż 
Cypr stał się państwem zajmowanym od starożytności przez różnych władców, 
zgodnie z treścią starego przysłowia: „Mars, bóg wojny, zadomowił się tu od ty-
siącleci”2. 

Nazwa wyspy pochodzi od złóż miedzi (cuprum), w które wyspa była boga-
to wyposażona. Od IV tysiąclecia p.n.e. odnajdujemy ślady cywilizacji na Cy-
prze3. Pierwszym kolonizatorem była Grecja, która wpłynęła na późniejszy 
kształt tego państwa4. Dzięki Achajom Cypr stał się „wyspą Afrodyty”, bowiem 
oni wprowadzili kult bogów greckich. Ze względu na swoją wartość położenia 
na szlakach handlowych, Cypr był kolejno podbijany przez Asyryjczyków, 
Egipcjan, Persów, Rzymian, Fenicjan. Arabowie znaleźli się na wyspie w 649 r. 
i panowali na tych obszarach aż do 965 r., kiedy to Cypr stał się częścią Cesar-
stwa Bizantyjskiego. Następnie od zdobycia państwa przez króla Ryszarda Lwie 
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Serce podczas III wyprawy krzyżowej do XVI w. rządy objął król Jerozolimy. 
W tym okresie kwitł handel, a port w Famaguście stał się jednym z najwięk-
szych we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wyspa została sprzedana 
Wenecji przez ostatnią królową Katarzynę w 1488 r. Po tym wydarzeniu Cypr 
oprócz bazy handlowej, stał się bazą wojenną. Turcy objęli go we władanie  
w 1573 r., od tego momentu zaczęto przesiedlanie tureckich chłopów na wyspę. 
Stosunek ludności wynosił 150 tys. Greków do 60 tys. Turków. Mimo zróżni-
cowania społecznego, w tym okresie nie przejawiali wobec siebie wrogich 
uprzedzeń, a ich postawy były solidarne względem wyzyskującego sułtana. 
Obywatele burzyli się przeciwko władzy, nie zaś przeciw współobywatelom5, 
dlatego też dochodziło do wielu wspólnych walk, wynikających ze względów 
ekonomicznych6. 

Kolejnym okresem jest powstanie na Cyprze idei enosis (gr. unia, związek). 
Czynnikiem rozbudzającym greckie dążenia wiodące do stworzenia monarchii 
hellenistycznej było uzyskanie niepodległości przez Grecję w 1830 r. Jednakże 
obce państwa miały inne zamierzenia, w XIX w. Cypr stał się kolonią brytyjską. 
Wydarzenia mające miejsce na kongresie w Berlinie wpłynęły pośrednio na losy 
Cypru. Bułgaria uzyskała status autonomicznego księstwa, aczkolwiek została 
podporządkowana przez Rosję. Bieg tych wydarzeń zaniepokoił kraje zachod-
nie, które obawiały się rosnącej siły Rosji, dążącej do opanowania Morza Śród-
ziemnego. W rezultacie tych poczynań w 1878 r. sułtan podpisał firman, w któ-
rym Cypr dostał się Anglikom w zamian za udzielenie przez nich pomocy Tur-
kom. Treść tego dokumentu mówiła, iż sułtan wciąż pozostaje władcą wyspy, 
natomiast królowa Wiktoria staje się wasalem z prawem korzystania, przejmuje 
administrowanie i nadzór. Rok później został zawarty dokument potwierdzający 
te postanowienia, z deklaracją, iż Anglia będzie płaciła sułtanowi odszkodowa-
nie za użytkowanie Cypru7. W efekcie tych zapisów Anglia nie poniosła żad-
nych kosztów, gdyż ludność cypryjska została obarczona podatkami na rzecz 
sułtana. Przypatrując się ingerencji państw postronnych, można zauważyć, iż 
Cypr stał się kartą przetargową w stosunkach dyplomatycznych8, a zewnętrzni 
aktorzy wpłynęli na podział wyspy, który ugruntował się aż do dzisiejszych czasów. 

Polityka Anglików 

Idea tworzenia Wielkiej Grecji reaktywowała się po II wojnie światowej, 
gdy ludność chciała wyzwolić się spod panowania brytyjskiego. Do władzy do-
szedł arcybiskup Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Makarios, który 
                                                 
5  B. Nitecka-Jagiełło, Cypr…, s. 9–7. 
6  A. Adamczyk, op. cit., s. 73. 
7  A. Bernard, op. cit., s. 13–15. 
8  A. Adamczyk, op. cit., s. 74. 
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zorganizował referendum, w którym zapytano obywateli, czy chcą przyłączenia 
do Grecji. Większość opowiedziała się za tą ideą, ale Brytyjczycy nie uznali 
tych wyników. Spowodowało to utworzenie przeciwko nim oddziałów party-
zanckich Ethniki Organosis Kipriotikis Apeleftheroseos (EOKA) dowodzonych 
przez gen. Jeorjosa Grivasa9. Należy zauważyć, iż Wielka Brytania ponownie 
przebiegle posłużyła się faktem istnienia dwunarodowości na Cyprze. Swoją de-
cyzję odmowną w kwestii uznania wyników referendum argumentowała tą oko-
licznością, iż nie uczestniczyli w nim tureccy Cypryjczycy.  

Działania brytyjskie skupiły się na nakłanianiu greckich Cypryjczyków do 
ustanowienia konstytucji, co pozwoliłoby Anglikom dalej utrzymywać swoje 
wpływy. Jednakże wobec częściowych rozwiązań stawiali oni opór, bowiem ich 
dążeniem było uzyskanie prawa do samostanowienia. Takie zrealizowane żąda-
nia oznaczałyby utratę zwierzchnictwa Anglii, a połączenie Cypru z Grecją, do 
czego kolonizatorzy nie chcieli dopuścić. Ich celem stało się wzajemne poróż-
nienie społeczności. Znowuż Brytyjczycy posłużyli się obywatelami zamieszka-
łymi w drugiej części wyspy, gdy umieszczano ich w administracji i policji  
w zamian za zwalnianie greckich Cypryjczyków. Na dodatek nowi pracownicy 
uczestniczyli w akcjach pacyfikacyjnych skierowanych przeciwko EOKA. Bry-
tyjska propaganda spowodowała podsycanie wzajemnej niechęci i nieufności 
wśród mieszkańców Cypru. Wśród mniejszości tureckiej ukształtował się po-
gląd, iż urzeczywistnienie idei enosis oznaczałoby dla nich terror i zagładę10.  

W problem zostały zaangażowane również rządy w Atenach i Ankarze, które 
nie przejawiały chęci pokojowego rozwiązania sporu ze względu na wzajemne 
historyczne zaszłości. Konflikt wzmacniał się. Grecja odrzuciła postulaty Anka-
ry dotyczące tureckiego administrowania krajem, przez co Turcy wysunęli ideę 
taksim, czyli podziału wyspy na dwie części. Należy zaznaczyć, iż prekursorem 
tej idei był brytyjski minister do spraw kolonii – Lennox Boyd, który w 1956 r. 
zaproponował ten rozłam11. Taka sytuacja spowodowała przedłużenie sprawo-
wania brytyjskiego zwierzchnictwa na Cyprze.  

Niepodległość 

Nasilający się problem cypryjski zmusił rząd Wielkiej Brytanii do działania. 
W 1959 r. w Zurychu Grecja i Turcja podjęły rozmowy o dalszych losach Cy-
pru12. Ponowna debata odbyła się w Londynie z dodatkowym udziałem Wielkiej 
Brytanii. Ustalono tam treść następujących porozumień – układu o ustanowieniu 
Republiki Cypru oraz układu o sojuszu pomiędzy Cyprem, Grecją i Turcją  
                                                 
9  Ibidem, s. 74. 
10  A. Bernard, op. cit., s. 27–28; A. Adamczyk, op. cit., s. 75. 
11  A. Bernard, op. cit., s. 28–29. 
12  A. Adamczyk, op. cit., s. 75. 



78 Katarzyna Kamila KUCZOWICZ 

z propozycjami przyszłej konstytucji oraz układu gwarancyjnego. Na mocy tych 
postanowień Cypr od 1960 r. miał uzyskać niepodległość, obywatele mieli nie 
powracać do głoszonych ówcześnie idei enosis i taksim, a Wielka Brytania miała 
pozostać zwierzchnikiem tamtejszych dwóch baz wojskowych. Została również 
zredagowana treść Konstytucji Republiki Cypru13. Główne jej zasady mówiły, iż 
prezydentem będzie Grek, a wiceprezydentem Turek, obydwaj wyposażeni  
w prawo veta w kwestiach polityki zagranicznej, obronności i bezpieczeństwa. 
W skład rządu, jak i Izby Reprezentantów mieli w większości wchodzić obywa-
tele pochodzenia greckiego. Podobne proporcje ludnościowe układały się przy 
obsadzaniu stanowisk administracyjnych oraz w wojsku. Zawarty trójstronny 
traktat gwarancyjny w przypadku zagrożenia konstytucyjnego ustanawiał prawo 
interwencji Grecji, Turcji bądź Anglii w wewnętrzne sprawy Cypru14. Dodatkowo 
zapewniał możliwość utrzymywania na Cyprze określonego kontyngentu wojska 
przez państwa sojusznicze, przez co ułatwiona stała się zewnętrzna ingerencja15. 

Niedługo po uzyskaniu niepodległości doszło do starć na Cyprze – w 1964  
i 1967 r. Wtedy był również wysoce prawdopodobny konflikt zbrojny pomiędzy 
Grecją a Turcją16. Ustanowiona Republika Cypru na czele z prezydentem arcy-
biskupem Makariosem oraz wiceprezydentem Fazilem Küçükiem nie gwaranto-
wała zażegnania konfliktu. Postanowienia z Zurychu i Londynu były niespra-
wiedliwe w stosunku do greckich Cypryjczyków, a sytuacja społeczeństwa tu-
reckiego stała się uprzywilejowana. Jako mniejszość narodowa otrzymali decy-
dujący wpływ na losy państwa, z pominięciem liczniejszych Greków. Nowa 
konstytucja stwarzała problemy w funkcjonowaniu państwa, obie narodowości – 
zamiast wzajemnego dążenia do konsensusu – rozpoczęły polityczną walkę17. 
Nieufność, wzajemne oskarżenia, matematyczny podział funkcji państwowych 
pośród społeczności cypryjskiej – stwarzały podłoże do sporów. Próby arcybi-
skupa Makariosa, mające na celu usprawnienie działania Cypru, w efekcie były 
odbierane jako łamanie zasad konstytucji. Społeczność turecka odczuwała dys-
kryminację18. Z jej strony, padły oskarżenia o eksterminację ludności pochodze-
nia tureckiego. Atmosfera panująca na wyspie pomiędzy dwiema narodowo-
ściami niosła ze sobą wizję wojny domowej19. W 1963 r. prezydent Cypru za-
proponował projekt nowelizujący konstytucję – tzw. „13 punktów Makariosa”. 
Jego działania zostały odebrane jako przekreślenie postanowień z Zurychu  

                                                 
13  A. Bernard, op. cit., s. 36. 
14  P. Polyviou, Cyprus. The tragedy and the Challenge, Washington 1975, s. 16–25. 
15  B. Nitecka-Jagiełło, Polityka nad Bosforem, Warszawa 1981, s. 196. 
16 J. Juchnowski, W. Kalicki, Stosunki grecko-tureckie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-

siątych w świetle polskiej prasy, „Przegląd Politologiczny” 2000, R. 4, nr 3–4, s. 8.  
17  A. Adamczyk, op. cit., s. 77. 
18  B. Nitecka-Jagiełło, Polityka…, s. 196. 
19  O. Örek, History Speaks. Historical Background of Inter-Communal Conflict In Cyprus, Nico-

sia 1971, s. 49. 
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i Londynu. Rezultatem podjęcia próby ratowania państwa stały się zamieszki.  
W napięte stosunki zostały zaangażowane wojska greckie i tureckie, które powo-
ływały się na postanowienia traktatu gwarancyjnego umożliwiające im ze-
wnętrzną interwencję. Sytuacja na wyspie wymagała zewnętrznego mediatora, 
dlatego też zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, która wezwała państwa 
do powstrzymania się od jakichkolwiek gróźb bądź akcji zbrojnych. W celu do-
pilnowania porządku powołano oddziały międzynarodowych sił pokojowych 
ONZ – United Nations Force In Cyprus20.  

W wyniku istnienia sytuacji konfliktowej odrodziło się w obywatelach cy-
pryjskich dążenie do idei enosis oraz taksim. Każdy z obozów posiadał wsparcie 
odpowiednio w Atenach i Ankarze21. Stanowcza postawa prezydenta Makariosa, 
odrzucająca powyższe idee, spowodowała zaistnienie kolejnych zamieszek  
w 1967 r. Zostały one stłumione dzięki interwencji Stanów Zjednoczonych, jed-
nakże spór pozostał nierozwiązany22.  

Inwazja i podział wyspy 

Po krwawych wydarzeniach w 1964 i 1967 r. dążenia Makariosa skupiły się 
na uniezależnieniu polityki Cypru od państw trzecich. Te działania nie podobały 
się rządowi greckiemu, który powołał organizację EOKA 2, mającą na celu kon-
tynuację enosis, czyli stworzenie wraz z Cyprem „Wielkiej Grecji”. Prezydent 
podejmował działania, aby zwalczać nielegalną organizację terrorystyczną 
EOKA 2, jednakże bez większego skutku. W dniu 15 lipca 1974 r. doszło do 
zamachu stanu, w którym obalono prezydenta Makariosa. Jego miejsce zajął Ni-
kos Sampson, przywódca organizacji. Zaniepokojona Turcja zadecydowała  
o wkroczeniu z wojskami na Cypr i podzieleniu wyspy wedle idei taksim23. Na 
skutek tych wydarzeń Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję nawołującą 
do wstrzymania działań wojskowych, aby zapewnić pokój24. Interwencja amery-
kańska i brytyjska zażegnała konflikt, aczkolwiek bez skutecznego rozwiązania. 
W Genewie rozpoczęto negocjacje państw. Nie przyniosły one żadnego rezulta-
tu, gdyż zostały zerwane przez Turcję, która kontynuowała działania zbrojne na 
Cyprze, zdobywając tamtejsze tereny. Pozycja Turcji stała się dominująca, bo-
wiem okupowała najbardziej urodzajne tereny, zmuszając zamieszkałych tam 
greckich Cypryjczyków do ucieczki na południe kraju. W konsekwencji Turcja 
stała się silniejszym partnerem w negocjacjach, posiadając już 37% zdobytego 
terytorium. Jej wojska stacjonowały w państwie, stanowiąc gwarancję bezpie-

                                                 
20  A. Adamczyk, op. cit., s. 79. 
21  Ibidem, s. 80. 
22  Dokumentacja prasowa, 20.12.1967, s. 1035. 
23  A. Adamczyk, op. cit., s. 81–84. 
24  Resolution Adopted by the United Nations on the Cyprus Problem 1964–1994, Nicosia 1994, s. 47. 
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czeństwa przed dążeniami przyłączenia Cypru do Grecji25. Postawa tureckich 
Cypryjczyków była stanowcza – nie chcieli ustąpić na rzecz drugiej strony, gdyż 
uważali, że mają takie samo prawo do suwerenności. Postrzegali swoją pozycję 
na równi z pełnoprawnymi Cypryjczykami i nie określali siebie jako mniejszości 
narodowej. W ich opinii Grecy mylnie twierdzili, iż wkroczenie tureckich wojsk 
na Cypr było okupacyjne26. 

Nowe „państwo” tureckie  

Rozwiązania problemu cypryjskiego podjął się, przebywający na wygnaniu 
od zamachu stanu, arcybiskup Makarios. Zaproponował on program, w którym 
ustrój państwa stałby się federacją z centralną władzą. Poruszył też kwestię 
uchodźców, którzy mieli uzyskać prawo powrotu na swe posiadłości27. Niestety 
Turcy nie byli skłonni do kompromisu, 13 lutego 1975 r. ogłosili Federację Pań-
stwa Turków Cypryjskich, która 18 listopada 1983 r. została przekształcona  
w Turecką Republikę Cypru Północnego. Działania ONZ nie zbliżyły zwaśnio-
nych państw do siebie. Turcja wspierała Cypr Północny i jako jedyna uznała ist-
nienie Tureckiej Republiki Cypru Północnego28. 

Od tego momentu wizja jedności okazała się niemożliwa. Państwa zaanga-
żowane w konflikt podjęły negocjacje, w wyniku których ustalono najważniej-
szy przyszły priorytet wspólnej polityki. Otóż jest nim ustanowienie niezależnej 
republiki federacyjnej, opierającej się na koegzystowaniu dwóch wspólnot, które 
są ponad sojuszami militarnymi. Po ukształtowaniu zgodnego celu w rozwiąza-
nie konfliktu wielokrotnie angażowało się ONZ, jak i Stany Zjednoczone, nie-
stety bez zadowalającego skutku29. 

Obecny status quo  

Oficjalnie Cypr jest członkiem Unii Europejskiej. Natomiast ze względu na 
fakt, iż przedziela go „zielona linia”, tylko część południowa należy do Wspól-
noty. Dlatego do momentu ustabilizowania się sytuacji na obszarze tureckim 
tamtejsze członkowstwo jest zawieszone30. Wielką nadzieją na przecięcie węzła 
                                                 
25  A. Adamczyk, op. cit., s. 81–84. 
26  K. Wierczyńska, Konflikt cypryjski w kontekście wejścia Turcji do Unii Europejskiej, „Przegląd 

Zachodni” 2006, nr 4, s. 223. 
27  A. Bernard, op. cit., s. 125–126. 
28  A. Adamczyk, op. cit., s. 86. 
29  Ibidem, s. 86. 
30  Członkowstwo Cypru w Unii Europejskiej, Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie, 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/DMLcyeu_ol/DMLcyeu_ol?Ope
nDocument [stan z 15.02.2014 r.]. 
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gordyjskiego była perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej, jednakże 
stan okupowania północy kraju przerodził się w powszechne zjawisko. Do dziś 
problem pozostał nierozwiązany. 

Oprócz zawikłania politycznego, konflikt na wyspie niesie jednocześnie 
problemy społeczne. Spór cypryjski pociąga ze sobą wiele konsekwencji dotyka-
jących przede wszystkim ludność cywilną. Przypadek greckiej Cypryjki Titiny 
Loizidou może zobrazować problemy wynikające z podzielenia się Cypru na 
dwie części. Właścicielka ziemi położonej na północnej części Cypru złożyła 
skargę przeciwko Turcji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ze 
względu na okupację tych ziem, ponieważ nie mogła korzystać ze swojej wła-
sności. W orzeczeniu z 18 grudnia 1996 r. Trybunał uznał, iż Turcja naruszyła 
art. 1 Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gdyż uniemożli-
wiała powódce dostęp do jej własności. Dodatkowo stwierdził, iż Turecka Re-
publika Północnego Cypru, okupując te tereny, narusza prawo międzynarodowe, 
a akty przez nią wydane są nieważne. Turcja nie zrealizowała w pełni żądania 
Titiny Loizidou, ale jej przypadek przyczynił się do słuszności twierdzenia, iż to 
Turcja ponosi winę za wysiedlenie tysięcy greckich Cypryjczyków31. ETPC sta-
nął na stanowisku, iż nie istnieją „strefy wolne od praw człowieka”32. 

Problem cypryjski istnieje od wielu lat i do tej pory nie udało się znaleźć 
rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony. Analizując panującą tam sytu-
ację, można zauważyć, że każda zewnętrzna „pomoc” państw trzecich przynosi-
ła niepomyślne skutki. Cypr został wykorzystany przez inne państwa do reali-
zowania polityki zagranicznej obcych mocarstw. Zewnętrzne wpływy oraz brak 
silnej władzy państwowej spowodowały skłócenie społeczności. Mimo podej-
mowanych rozmów, w dalszym ciągu żadna ze stron sporu nie chce zgodzić się 
na kompromisowe rozstrzygnięcia. Status Cypru jest niekonwencjonalnym 
przypadkiem państwowości istniejącej w Unii Europejskiej. De facto mamy do 
czynienia z państwem okupowanym wewnątrz zunifikowanej Wspólnoty. Jak-
kolwiek idea zjednoczeniowa przyświeca celom europejskim, Cypr pozostaje 
poza obszarem tych zamierzeń. Przypatrując się przekrojowi losów cypryjskich 
można zauważyć, iż w najbliższym czasie tamtejsza sytuacja wewnętrzna nie 
ulegnie zmianie. 

                                                 
31  K. Wierczyńska, op. cit., s. 223–224. 
32  J. Kokott, B. Rudolf, European Convention on Human Rights – applicability to acts performer 

outsider national territory – acts In Northern Cyprus possibly within Turkish jurisdiction – ter-
ritorial limitation of declarations of acceptance – dynamic interpretation of provisions on en-
forcement, „American Journal of International Law”, January 1996, s. 99–102. 
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Funkcjonowanie quasi-państwa w zjednoczonej Europie.  
Cypr Północny 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono politykę kolejnych rządów Republiki Cypryjskiej, które doprowa-

dziły do podziału państwa. Celem pracy było ukazanie drogi zmierzającej ku powstaniu quasi-
państwa, w której na taki bieg wydarzeń miały swój znaczący udział państwa europejskie. Autorka 
omówiła przyczyny powstania konfliktu, kolejne podboje dokonywane przez różne narody oraz 
systemy ich rządów. Zwróciła uwagę na różnorodne interesy państw postronnych – Anglii, Turcji, 
jak i Grecji, które były decydujące przy formowaniu się podziału wyspy. Wewnętrzne nastroje pa-
nujące na Cyprze opisane zostały z perspektywy w dwóch idei – enosis i taksim. Pierwszy ruch był 
oparty na idei zjednoczeniowej sprzyjającej Grecji, natomiast drugi zmierzał w kierunku wydzie-
lenia odrębnej części tureckiej. Doprowadziły one do wewnętrznych walk, na które odpowiedzią 
musiała być interwencja zewnętrzna. Wysłanie na Cypr oddziałów międzynarodowych sił poko-
jowych ONZ nie zapobiegło podzieleniu kraju, czego efektem stała się „zielona linia”. Do dzisiej-
szego dnia państwo jest okupowane przez wojska tureckie. Konflikt spowodował wiele utrudnień, 
które głównie odczuwa ludność cywilna. Podejmowane były próby ETPC wpływania na rząd Tur-
cji, jednak bez większego efektu. Cypr jest przykładem państwa, w którym wszelka ingerencja 
zewnętrzna może okazać się zgubna. 

Słowa kluczowe: Cypr Północny, Republika Cypryjska, Cypr, problem cypryjski, podział Cy-
pru, idea taksim i enosis, Turecka Republika Cypru Północnego, okupacja turecka, quasi-państwo, 
zielona linia.  

The Functioning of the quasi-state in a United Europe.  
North Cyprus 

Summary 
The government policy of Northern Cyprus was described in the article that led to dismember-

ment of the state. The aim of this paper was to show a process to establish quasi-state in which the 
European countries took a part. The author talked about the reasons of creation the conflict, subse-
quent conquests of different nations and governance systems. Particular attention was given to the 
interest diversity of outside countries – England, Turkey and Greece which became determinant 
factor in forming the island status quo. Internal situation on Cyprus is concluded in two ideas eno-
sis and taksim. First of them was based on the idea of favoring a unification with Greece, while the 
other was heading in the direction of separating an area for Turkey. Domestic fights were caused 
by these ideas and brought an intervention. The United Nations Emergency Forces were sent to 
Cyprus, but it could not prevent splitting of the country and so called the green line became a re-
sult of this conflict. To this date the northern part of the state is occupied by the Turkish army. The 
conflict caused many difficulties, especially for the civilians. The attempts were being made to in-
fluence on Turkey’s government by ETPC, but without any result. Yet, the Cyprus is an example 
of the state where any outside intervention may turn out to be disastrous. 

Keywords: Northern Cyprus, Republic Of Cyprus, Cyprus, Cyprus problem, the division of 
Cyprus, the ideas enosis and taksim, Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkish occupation, 
quasi-state, the green line. 
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Interwencja ZSRR w Afganistanie  

Afganistan1 w epokę powojenną wchodził jako kraj rządzony przez monar-
chę, o przestarzałym systemie gospodarczym i strukturze społecznej. Jeszcze 
przed wybuchem II wojny światowej modernizację kraju chciał przeprowadzić 
emir Amanullah, wprowadzając przy tym elementy demokracji, lecz jego dzia-
łania zostały przyjęte nieprzychylnie przez teologów muzułmańskich2. Pierwsza 
konstytucja, która znosiła niewolnictwo, utworzyła ministerstwa, wprowadziła 
obowiązek edukacji, a nawet otworzyła szkoły dla dziewcząt, nie zdołała jednak 
przełamać zacofania i konserwatywnego nastawienia w społeczeństwie3. 

Po zakończeniu II wojny światowej ludzie skupiający się w ruchu „Przebu-
dzona Młodzież”, do którego należeli mieszkańcy miast i inteligencja, wzywali 
                                                 
*  arian19juvecf@vp.pl. 
1  Kraj leżący w głębi Azji, graniczący z Chinami, Pakistanem, Iranem, Indiami i dawnymi repu-

blikami ZSRR, przed trzydziestu laty był mało znany w świecie. Za założyciela państwa afgań-
skiego uważa się Ahmada Szacha Duraniego, który to w XVIII wieku wyzwolił kraj spod za-
leżności od Iranu. W XIX wieku Afganistan stał się obiektem rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej. 
Próby podporządkowania sobie tego kraju ze strony Rosji w opinii Londynu stanowiły zagro-
żenie dla Indii – „perły korony brytyjskiej”. W rezultacie dwóch wojen anglo-afgańskich 
(1838–1842 i 1878–1881) Afganistan znalazł się w brytyjskiej strefie wpływów. Obecne grani-
ce Afganistanu ustalił traktat brytyjsko-rosyjski z 1907 r. W 1919 r. emirem został Amanullah, 
związany z ruchem młodoafgańskim. Nowy emir odrzucił kontakty z Wielką Brytanią i 28 lu-
tego ogłosił niepodległość swojego kraju. Doprowadziło to do trzeciej wojny anglo-afgańskiej, 
w wyniku której Brytyjczycy musieli uznać niepodległość Afganistanu. J. Odziemkowski, Kon-
flikty międzynarodowe po 1945 r., Bellona, Warszawa 2011, s. 176; Szerzej na ten temat:  
J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 
1919–1924, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, s. 54–57.  

2  Reformy wprowadzane przez Amanullaha nie zawsze były przyjmowane z aprobatą i zadowo-
leniem. Największy sprzeciw wzbudzały te dotyczące pozycji kobiet, a zwłaszcza władzy męż-
czyzn nad nimi. Tradycjonalistycznie nastawieni mułłowie dowodzili, że reformy w tej dzie-
dzinie są sprzeczne z prawem islamskim i duchem Koranu. Eadem, Afganistan, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 2010, s. 83–84, 104–107. 

3  R. Piekarowicz, Cień Amanullaha, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 61. 
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do zmian w państwie. Jednym z liderów tego nowego prądu był Nur Mohammad 
Taraki. Wobec takich haseł dwór królewski, któremu przewodził emir Moham-
mad Zahir Szach, zdecydował się ogłosić pierwsze wybory. W rezultacie wy-
brany został 120-osobowy parlament, w którym zasiadało 50 zwolenników poli-
tyki liberalnej. Emir i jego współpracownicy, obawiając się o zbyt duże wpływy 
liberalistów, zdecydowali się aresztować ich przedstawicieli4. 

Emir i jego otoczenie, mimo tego kroku, zdawali sobie sprawę z konieczno-
ści wprowadzania reform w kraju. Szukali jednak takich rozwiązań, które jedno-
cześnie nie osłabiałyby władzy emira i arystokracji. Głównym propagatorem re-
form w obozie królewskim był Mohammad Daud Chan. Wywodzący się z ro-
dziny królewskiej – był stryjecznym bratem emira – należał do najlepiej wy-
kształconych ludzi w państwie. Kształcił się we Francji w czasie dziesięciolet-
niego pobytu w latach 1920–19305. 

W zamysłach władzy królewskiej planowana modernizacja kraju miała się 
odbywać przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Na takie myślenie składało się 
kilka czynników. Przede wszystkim w czasie II wojny światowej USA potwier-
dziły swoją potęgę gospodarczą i techniczną; liczono także na to, że nawiązanie 
bliskich kontaktów z tym krajem pozwoli prowadzić politykę neutralności.  
W Afganistanie uważano bowiem, że wybór pomiędzy jednym z potężnych są-
siadów – ZSRR lub Wielką Brytanią – mógłby utrudnić zachowanie statusu pań-
stwa neutralnego. Także dążenie do wyrwania się z orbity wpływów tych państw 
wynikało z wcześniejszych doświadczeń Afganistanu. Wszystkie te pobudki do-
prowadziły do tego, że w polityce i gospodarce Afganistanu Waszyngton zastą-
pił Londyn, a także na krótko Moskwę. 

Współpraca USA z Afganistanem na płaszczyźnie gospodarczej dotyczyła 
takich projektów, jak budowa drogi łączącej Kabul z Kandaharem i granicą oraz 
naprawa i modernizacja systemu irygacyjnego w dolinie rzeki Helmand6. Naj-
ważniejszą kwestią w stosunkach afgańsko-amerykańskich, która bardzo zna-
cząco wpłynęła na dalsze losy Afganistanu, była sprawa dostaw broni. W 1948 r. 
minister gospodarki Afganistanu Abdul Majid Zabuli Chan wystąpił z prośbą do 
rządu USA o zakup broni. Strona amerykańska propozycję odrzuciła. 

Eksperci amerykańscy zajmujący się problemami Azji Południowej zaintere-
sowani byli przede wszystkim Indiami i Pakistanem. Szczególne skupienie uwa-
gi na tym ostatnim państwie spowodowane było przystąpieniem Pakistanu do 

                                                 
4  J. Modrzejewska-Leśniewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie 1979–1989, [w:] Zarys dzie-

jów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869–2000, red. A. Bartnicki, wyd. 2, Książka i Wiedza, 
Warszawa 2000, s. 433. 

5  Ibidem. 
6  Zwłaszcza to drugie przedsięwzięcie okazało się skomplikowane i kosztowne, tak że zaczęto je 

nazywać „Olbrzymim Białym Słoniem”, a samą koncepcję za niemożliwą do zrealizowania.  
P. Balcerowicz, Afganistan. Historia – ludzie – polityka, Wydawnictwo Akademickie DIA-
LOG, Warszawa 2001, s. 80.  
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Paktu Bagdadzkiego. O tym, że Amerykanie postawili na Pakistan, zadecydowa-
ło także bardzo korzystne położenie geopolityczne tego kraju oraz jego 10- 
-krotnie większa populacja w porównaniu z Afganistanem. Stany Zjednoczone, 
prowadząc politykę opanowywania „miękkiego podbrzusza” ZSRR, dokonując wy-
boru między zwalczającymi się państwami, postawiły na Pakistan. Przyczyną spo-
rów pomiędzy Afganistanem a Pakistanem było sporne terytorium – Pasztunistan. 
Mieszkańcy tego rejonu w referendum opowiedzieli się za przyłączeniem do Paki-
stanu, co doprowadziło do jeszcze większego zaostrzenia stosunków pomiędzy 
dwoma krajami w roku 1949. Pakistan zamknął granice dla afgańskiego tranzytu7. 

Problem zakupu amerykańskiej broni w Afganistanie próbowano rozwiązać 
także w latach 1949 i 1951. W 1951 r. porozumienie było już bardzo bliskie.  
13 sierpnia 1951 r. rząd afgański zwrócił się do Waszyngtonu z oficjalną prośbą. 
27 listopada rząd USA zdecydował się na zawarcie transakcji, przy spełnieniu 
kilku warunków: wartość zakupu miała opiewać na 25 mln dolarów płatnych go-
tówką, transport przez terytorium Pakistanu miał zorganizować Afganistan,  
a o całym przedsięwzięciu miano poinformować opinię publiczną. Ostatecznie, 
ze względu na takie warunki, zakup nie doszedł do skutku. 

Początek lat 50. XX wieku charakteryzował się znacznym pogorszeniem re-
lacji afgańsko-amerykańskiej. W 1953 r. premierem Afganistanu został Mo-
hammad Daud, który reprezentował młode pokolenie rodziny królewskiej. 
Przedstawiciele tej młodej grupy wyrażali niezadowolenie z powodu długich 
prac w dolinie rzeki Helmand, z bardzo wolno postępującego rozwoju gospo-
darczego i przemian społecznych. Grupa ta, mimo że wywodziła się z kręgów 
dworskich i elit społecznych Afganistanu, miała poglądy lewicowe. W trakcie 
edukacji na uczelniach europejskich ludzie ci poznali bowiem myśl lewicową,  
a po powrocie do ojczyzny zamierzali wprowadzać jej założenia w życie. Młode 
elity Afganistanu widziały także niebezpieczeństwo w zwiększających się 
wpływach krajów zachodnich, zwłaszcza USA, co zagrażało neutralności ich 
kraju, a także mogło utrudniać stosunki z dopiero co pozyskanym partnerem go-
spodarczym – ZSRR. W 1950 r. obydwa kraje podpisały umowę o wymianie han-
dlowej na 4 lata8. Dla Afganistanu bardzo ważne było prawo do bezpłatnego tran-
zytu towarów przez terytorium ZSRR, przede wszystkim z powodu zamknięcia 
granic Pakistanu dla afgańskiego transportu, a także korzystny kurs walut. 
                                                 
7  W 1947 r. niepodległość uzyskał Pakistan – granicą między dwoma państwami była tzw. linia 

Duranda, wytyczona w 1893 r., stanowiąca wówczas granicę pomiędzy Indiami Brytyjskimi  
a Afganistanem; rozdzielała ona tereny zamieszkane przez plemiona pasztuńskie. Afganistan 
po powstaniu Pakistanu nie uznał tej granicy, gdyż rościł sobie prawa do całego Pasztunistanu. 
W konflikcie z Pakistanem uzyskał poparcie ZSRR i krajów komunistycznych, co przejawiało 
się w pomocy gospodarczej i technicznej. Był to początek zintensyfikowanej od lat 60. XX 
wieku polityki uzależniającej gospodarkę i armię Afganistanu od pomocy radzieckiej. A. Gło-
gowski, Pakistan, Afganistan: trudne sąsiedztwo, Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona, 
Kraków 2006, s. 183. 

8  J. Modrzejewska-Leśniewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 435. 
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Bardzo ważnym elementem w politycznym postrzeganiu świata przez afgań-
skie władze była swego rodzaju fascynacja Związkiem Radzieckim. Premier 
Daud, jako reprezentant króla Zahira, brał udział w pogrzebie Stalina w marcu 
1953 r.9 Swój pobyt w tym kraju przedłużył do 3 tygodni. Po powrocie do oj-
czyzny uważał, że w Afganistanie należy przeprowadzić reformy wzorowane na 
systemie radzieckim. Odmowa sprzedaży broni przez USA przy jednoczesnym 
uzbrajaniu Pakistanu zwróciły Afganistan w kierunku współpracy z ZSRR.  

W okresie premierostwa Mohammada Dauda w latach 1953–1963 nastąpiło 
znaczne unowocześnienie Afganistanu. W dziedzinie rozwoju armii zakupiono 
w ZSRR czołgi T-34, działa, samoloty bojowe typu MiG-17 i bombowce10. Pod-
niósł się także poziom edukacji oraz rozpoczął proces emancypacji kobiet. 

Na arenie międzynarodowej premier Daud również był postrzegany pozy-
tywnie: prowadził politykę neutralności, a także rozwijał stosunki gospodarcze  
z państwami bloku wschodniego. Dzięki swojej działalności reformatorskiej stał 
się popularniejszy od króla Zahira zarówno w kraju, jak i za granicą11. Tak wiel-
ka popularność premiera stawała się coraz częstszą przyczyną niezadowolenia 
monarchy. Król Zahir poczuł się zagrożony, dlatego wykorzystał niepowodzenie 
Dauda, który – wysyłając armię afgańską do Pakistanu – nieskutecznie próbował 
wzniecić powstanie Pasztunów na północy kraju i w 1963 r. usunął go ze stano-
wiska premiera, a w następnym roku zmienił konstytucję, wprowadzając zapis 
zabraniający rodzinie królewskiej wchodzić w skład rządu. W ten sposób Daud 
został wyeliminowany z życia politycznego12. Król Zahir, próbując zachować 

                                                 
9  Ibidem. 
10 Mohammad Daud dążył do utrzymania neutralności w polityce zagranicznej i – wobec tego – 

do zmniejszenia wpływów amerykańskich, jakie się nasiliły w okresie rządów Szah Mahmuda 
(premier w latach 1946–1953); zacieśnił kontakty ze Związkiem Radzieckim we wszystkich 
dziedzinach, także wojskowej. Afganistan. Gdzie regułą jest brak reguł, Wydawnictwo Aka-
demickie DIALOG, Warszawa 2006, s. 69. 

11  Szczegółowo problematykę reform gospodarczych Dauda przedstawia J. Sierakowska-Dyndo, 
Afganistan. Narodziny republiki, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2002,  
s. 80–81.  

12  Okres premierostwa Mohammada Dauda to czas napiętych relacji z Pakistanem. Powodem był 
nierozwiązany spór o przebieg granicy międzypaństwowej, polityka władz pakistańskich wo-
bec ludności pasztuńskiej, ale także i sama postawa Dauda, który niezwykle silnie identyfiko-
wał się z tym problemem. Stosunki między dwoma sąsiadami były ciągle napięte, jednak do 
otwartego konfliktu doszło w 1961 r., gdy wojska pakistańskie przeprowadziły akcję pacyfika-
cyjną w przygranicznym rejonie Bidzaur. Na początku września doszło do całkowitego zerwa-
nia stosunków, zamknięcia granicy, czego efektem było zatrzymanie ruchu tranzytowego. 
Przedłużający się konflikt przynosił olbrzymie szkody gospodarce krajowej, pozbawiając ją 
najtańszej drogi tranzytowej przez Karaczi. Zahamował także pomoc inwestycyjną Stanów 
Zjednoczonych, gdyż na lata 1957–1962 zapowiedziany był drugi plan 5-letni, a wobec kon-
fliktu USA nie godziły się na przyjęcie zobowiązań odnośnie do całego 5-lecia. Przełom nastą-
pił dopiero w 1963 r., gdy ze stanowiska szefa rządu odszedł polityk prezentujący nieprzejed-
naną postawę w sprawie linii granicznej i Pasztunistanu. J. Modrzejewska-Leśniewska, Afgani-
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pozory we wprowadzaniu liberalnych przemian, zapowiedział zgodę na działal-
ność partii politycznych i liberalizację ustawy o prasie. Zgodził się także na 
udział kobiet w wyborach powszechnych. 

Sama zapowiedź przyzwolenia na działanie partii politycznych spowodowa-
ła, że Nur Mohammad Taraki założył Ludowo-Demokratyczną Partię Afganista-
nu (LDPA), nie czekając na ostateczne potwierdzenie jej przez króla13. Taraki 
został wybrany sekretarzem generalnym partii, a w skład Komitetu centralnego 
wchodzili: Babrak Karmal, Sultan Ali Kesztmand, Saleh Mohammad Ziri i Da-
stagir Panczsziri. W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych na jesieni 
1965 r. z ramienia LDPA mandat zdobył jedynie Babrak Karmal. 

Parlament wybrany w 1965 r. okazał się przedstawicielem ludzi o poglądach 
konserwatywnych. W przeważającej większości składał się z przedstawicieli 
arystokracji, wodzów plemiennych i mułłów (w jego skład weszła niewielka 
grupa posłów liberalnych), dlatego organ ten był przeciwny jakimkolwiek prze-
mianom mogącym prowadzić do modernizacji kraju. 

Postawa parlamentu była zgodna z polityką króla, który nie miał zamiaru 
przeprowadzać żadnych reform. Brak zmiany polityki, trudności ekonomiczne  
i straszliwa susza w 1971 r. doprowadziły do ukształtowania się radykalnych po-
staw, szczególnie wśród oficerów. W grudniu 1971 r. nawiązali oni kontakt  
z Daudem, pytając, czy objąłby przywództwo w republikańskim przewrocie, a 
następnie objął stanowisko premiera14. 

Przygotowania do przejęcia władzy prowadzone były na tyle długo, że o ca-
łej akcji dowiedział się sam zainteresowany, który zbytnio się tym nie przejął. 
Wieść o detronizacji i zniesieniu monarchii w Afganistanie dotarła do króla Za-
hira w czasie jego podróży po Europie w lecie 1973 r. Zamach stanu został prze-
prowadzony 17 lipca 1973 r., a 24 sierpnia Zahir Szach, przebywając we Wło-

                                                 
stan, s. 238, 240–242; J. Petrus, Afganistan. Zarys dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1987, s. 338–339, 344–345.  

13  Działacze lewicowi skupiali się wokół tygodnika „Chalk”, który ukazywał się od 11 kwietnia 
do 16 maja 1966 r. Jego wydawcą był Nur Mohammad Taraki, redaktorem natomiast Baregh 
Szafije – znany lewicowy poeta. Pierwsze z 6 numerów, jakie zostały opublikowane, zanim ga-
zeta została zamknięta, zawierały program polityczny LDPA. Członek polityczny komitetu 
centralnego tej partii, Saleh Mohammad Zeraj, wspomina okoliczności jej powstania: „Utwo-
rzyliśmy naszą partię w styczniu 1965 r., po prawie osiemnastomiesięcznych przygotowaniach. 
Nasz przywódca Nur Mohammad Taraki, po dokonaniu głębokiej analizy zaistniałej sytuacji, 
sformułował wniosek o możliwości utworzenia w Afganistanie partii nowego typu, kierującej 
się naukową ideologią klasy robotniczej. Dnia 1 stycznia 1965 r. w jego domu odbył się zjazd 
założycielski, który proklamował powstanie LDPA”. S.M. Zeraj, Afganistan: początek nowej 
ery, „Problemy Pokoju i Socjalizmu” 1979, nr 1, s. 94. 

14  W latach 70. XX wieku w Afganistanie nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej. 
m.in. na skutek suszy w latach 1970–1973, co doprowadziło do wzrostu napięć wewnętrznych  
i destabilizacji zakończonej zamachem stanu, który zakończył okres monarchii. A. Bartnicki, 
H. Dalewska-Greń, M. Dehnel-Szyc i inni, Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2008, s. 166.  
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szech, abdykował15. Zgodnie z planem premierem został Mohammad Daud,  
a Afganistan został proklamowany republiką16. 

Do 1974 r. premier Daud wprowadzał na szeroką skalę reformy. Dotyczyły 
one takich aspektów, jak własność prywatna i ziemska, spółki zagraniczne, czas 
pracy i oświata. W okresie władzy Dauda trwała także zacięta walka z opozycją. 
We wrześniu 1973 r. wykryto spisek, na czele którego stał Mohammad Haszim 
Maiwandwal. W grudniu tego samego roku został udaremniony kolejny spisek. 
W czerwcu 1974 r. służby bezpieczeństwa powstrzymały przewrót, którego ce-
lem było przekształcenie Afganistanu w republikę islamską. Wśród spiskowców 
znajdowali się Burhanuddin Rabbani i Gulbuddin Hekmatiar, którzy zdołali 
uciec do Pakistanu i tam kontynuowali swoją działalność opozycyjną. 

Tak napiętą sytuację próbowały wykorzystać Stany Zjednoczone. Posłużyły 
się one szachem Iranu Mohammadem Rezą Pahlawim, który zaproponował 
Daudowi współpracę. Głównym celem tego zbliżenia miało być oderwanie 
Afganistanu od współpracy z ZSRR i powiązanie go z krajami zachodnimi.  
W 1974 r. Iran przeznaczył w ramach pomocy dla rządu afgańskiego 10 mln do-
larów na realizację różnych przedsięwzięć, w tym na badania dotyczące budowy 
pierwszej w Afganistanie linii kolejowej17. 

Daud, pod wpływem zbliżenia z Iranem, rozpoczął stopniowo usuwać ze 
swego otoczenia polityków o nastawieniu radykalnym. Ogłoszona wiosną 1977 r. 
nowa konstytucja umocniła władzę prezydenta, rozszerzała jego uprawnienia  
i uznawała działalność tylko jednej partii politycznej – Partii Rewolucji Naro-
dowej – będącej w rzeczywistości partią prezydencką. 

Polityka Dauda doprowadziła do połączenia się dwóch frakcji LDPA. Do 
rozłamu w partii doszło w 1967 r. Powstały wówczas dwa ugrupowania: Chalk – 
Lud z Tarakim na czele i Parczam – Sztandar pod przywództwem Karmala. 
Przyczyną tego podziału były sprzeczne poglądy dotyczące przyjętej taktyki, 
tempa i sposobu wprowadzania reform, a także osobiste konflikty przywódców 
partii18. Zagrożenie, jakie powodowała LDPA, Daud próbował zminimalizować 

                                                 
15  J. Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Wydawnic-

two Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 246. 
16  J. Sierakowska-Dyndo, Afganistan. Narodziny Republiki, s. 190.  
17  W kwietniu 1975 r. szach Iranu pożyczył 400 mln dolarów na korzystnych warunkach na roz-

wój małych przedsiębiorstw, transportu oraz na prace w dolinie rzeki Helmand. 
18  Przyczyną rozłamu był zarówno konflikt personalny na linii Taraki–Karmal, jak i różnice spo-

łeczno-ideologiczne. Nazwa Parczam, podobnie jak i w przypadku Chalk, pochodziła od nazwy 
gazety ukazującej się od 1968 r. i związanej z Babrakiem Karmalem. Obie frakcje różniły się 
także składem socjalnym. O ile do Chalku oprócz Pasztunów należeli także przedstawiciele po-
zostałych grup etnicznych, o tyle w skład Parczamu wchodzili wyłącznie Pasztunowie (głównie 
z Kabulu), których pozycja społeczna była stosunkowo wysoka. Głównym celem Parczam było 
stworzenie Zjednoczonego Demokratycznego Frontu przy współudziale wszystkich warstw  
i klas społecznych. W przeciwieństwie do Chalku walka klas nie odgrywała tu roli najważniej-
szego czynnika w programie politycznym. Różnica ideologiczna dotyczyła także przede 
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poprzez zastraszanie członków partii, wykorzystując do tego tajne służby. Dzia-
łania te nie przyniosły spodziewanego rezultatu, a efekt ich był zupełnie odwrot-
ny. Pogrzeb jednego z zamordowanych działaczy LDPA przekształcił się w wie-
lotysięczną demonstrację. W następstwie tych wydarzeń 25 kwietnia 1978 r. 
Daud rozkazał pojmać przywódców partii z Tarakim i Babrakiem Karmalem na 
czele, a na dzień następny zapowiedział czystkę w wojsku i administracji. Były 
to ostatnie kroki, jakie podjął Daud19. Dwa dni później już nie żył. 

27 kwietnia 1978 r. doszło do wybuchu rewolucji zwanej kwietniową, którą 
– wobec uwięzienia Tarakiego, Babraka Karmala i pozostałych członków głów-
nego kierownictwa LDPA – kierował Hafizullah Amin. Po całym dniu walki 
LDPA przejęła ster władzy. Rano 28 kwietnia poinformowano o śmierci Mo-
hammada Dauda. Rada Rewolucyjna proklamowała Demokratyczną Republikę 
Afganistanu. Prezydentem został przywódca radykalnego skrzydła LDPA – Ta-
raki. Nowe władze natychmiast zostały uznane przez Związek Radziecki. 

Zamachowcy utworzyli także rząd pod przywództwem Tarakiego. Jego za-
stępcą został Babrak Karmal. Wojna domowa w kraju trwała jednak dalej, teraz 
pomiędzy dwiema zwalczającymi się frakcjami LDPA. W lipcu 1978 r. Babrak 
Karmal został desygnowany na stanowisko ambasadora Afganistanu w Czecho-
słowacji i w rezultacie udał się do Pragi. W podobny sposób eliminowani byli 
pozostali członkowie frakcji Parczam. Zastępcą Tarakiego po wyeliminowaniu 
Babraka Karmala został człowiek, który rozpoczął rewolucję kwietniową – Ha-
fizullah Amin. W sierpniu doszło do drugiego etapu walki frakcyjnej. Taraki 
oskarżył członków Parczamu o spisek antyrządowy, w wyniku czego zostali oni 
aresztowani, a Babrakowi Karmalowi przypisano współpracę ze spiskowcami  
i w efekcie usunięto z partii. Lider Parczamu wraz z członkami tej frakcji prze-
bywającymi za granicą zdecydowali się pozostać na emigracji.  

Rząd Tarakiego bardzo szybko rozpoczął reformowanie państwa20. Spośród 
wielu kontrowersyjnych postulatów kilka było naprawdę istotnych: zrównanie 
kobiet i mężczyzn we wszystkich prawach, rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji 
zwalczania analfabetyzmu, zakaz kupowania żon, wprowadzenie reformy rolnej 
i zakaz lichwy. Tak radykalne reformy wprowadzane jedna po drugiej wywołały 
duży sprzeciw w społeczeństwie afgańskim, którego sposób życia nie zmieniał 
się od wielu lat i które było przywiązane do swojej tradycji i religii21. Wprowa-
                                                 

wszystkim stosunku do Związku Radzieckiego i rządu afgańskiego, gdzie Parczam opowiadała 
się za zbliżeniem z ZSRR i współpracą z władzami afgańskimi, natomiast Chalk – za utrzyma-
niem dystansu. J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, s. 259; J. Sierakowska-Dyndo, Afga-
nistan. Narodziny Republiki, s. 107. 

19  Po aresztowaniu kierownictwa partii zamachu stanu dokonała grupa oficerów przy cichym po-
parciu Moskwy. J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe…, s. 177. 

20  Jedną z przemian, jaka wzbudzała największe niezadowolenie, było ograniczenie roli islamu  
w życiu społecznym. Ibidem, s. 177–178. 

21  Po przejęciu władzy w państwie członkowie Chalku skupili się na zwalczaniu pozostałych 
frakcji w łonie LDPA. Tymczasem przeciwnicy Chalku i LDPA w ogóle znajdowali się w spo-
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dzane zmiany burzyły stary ład. Bardzo szybko okazało się również, że w społe-
czeństwie afgańskim jest znacznie więcej przeciwników niż zwolenników re-
form, a grupa reformatorów zaczęła się bardzo szybko zmniejszać. Na jesieni 
1978 r. rozpoczęły się manifestacje antyrządowe. W lutym 1979 r. Biuro Poli-
tyczne LDPA postanowiło nasilić walkę z klerem muzułmańskim, a w marcu 
Amin dostał swobodę działania w aspekcie stłumienia powstania, które wybu-
chło w Nuristanie. Na wiosnę 1979 r. walki zaczęły się rozprzestrzeniać na inne 
prowincje. Do największego wystąpienia, które wywołało głośne echa, doszło  
w Heracie, trzecim pod względem wielkości mieście w Afganistanie. 14 marca 
1978 r. wybuchło tam tzw. powstanie dwudziestu czterech hut. Sprzeciwiający 
się aktualnej władzy Afgańczycy zaatakowali przebywających w mieście Ro-
sjan22, a także sympatyków i członków LDPA23. Powstanie zostało bezwzględ-
nie stłumione przy pomocy wojska – ponad 40 tys. ludzi zostało rannych lub 
zginęło. Wówczas, zaszokowany i wystraszony skalą oporu, Taraki po raz 
pierwszy poprosił o pomoc wojskową Związek Radziecki. Kreml na ten apel nie 
odpowiedział. 

W związku z tak napiętą sytuacją wewnętrzną Amin zdołał przekonać Tara-
kiego, by ten mianował go ministrem obrony. W niedługim czasie po nominacji 
premier zorientował się, że pozycja Amina stała się bardzo silna i zagraża jego 
władzy. Wobec tego 14 września 1979 r. z rozkazu Tarakiego podjęto nieudaną 
próbę zamachu na życie dopiero co mianowanego ministra obrony. W odpowie-
dzi Amin, mając za sobą siły wojskowe, wystąpił z wnioskiem do KC LDPA  
o usunięcie Tarakiego z partii. Po przyjęciu wniosku Amin zajął miejsce Tarakiego24. 

                                                 
łeczeństwie, gdzie działalność opozycyjna rozpoczęła się pod koniec maja 1978 r. Opozycję 
organizowały przede wszystkim tradycyjne grupy muzułmańskie. Dziewięć spośród nich utwo-
rzyło Front Ocalenia Narodowego, na czele którego stanął przebywający na wygnaniu w Pe-
szawarze Burhanuddin Rabbani. Szacuje się, że ok. 350 tys. mułłów w całym kraju poparło 
opozycję, chociaż władze twierdziły, że tylko nieznaczna mniejszość była przeciwko A. Ko-
walczyk, Sztorm w Kabulu, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 6, s. 85. 

22  Liczbę ofiar wśród Rosjan szacuje się na ok. 60 osób. 
23  Sprzeciwiający się nowej władzy chłopi oraz zwolennicy obalonego prezydenta Dauda rozpo-

częli ataki na polityków pełniących urzędy państwowe oraz członków LDPA. W kilka miesięcy 
rząd stracił kontrolę nad większością obszaru państwa. Taraki zwrócił się o pomoc do Moskwy. 
5 grudnia 1979 r. podpisano układ o wzajemnej współpracy i przyjaźni – zobowiązujący oby-
dwie strony do pomocy wojskowej w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej której-
kolwiek z nich. Władze ZSRR dostarczyły w niedługim czasie swojemu sojusznikowi duże ilo-
ści sprzętu wojskowego i kilkuset doradców mających pomóc w opanowaniu sytuacji w kraju. 
Jednak pomoc ZSRR przyniosła odwrotny skutek. Nie wystraszyła, a wręcz przeciwnie – za-
chęciła muzułmanów do silniejszego oporu z obawy przed wprowadzeniem reform niszczących 
dotychczasowy porządek przy pomocy radzieckiego sprzętu wojskowego. Ogłoszono więc 
świętą wojnę, a do mudżahedinów zaczęły przyłączać się tysiące ochotników. A. Kowalczyk, 
Afganistan 79–89. Dolina Panczsziru, Altair, Warszawa 1994, s. 196.  

24  Z polecenia Amina, Taraki został przywiązany ręcznikiem do łóżka i uduszony poduszką.  
M. Dobbs, Precz z Wielkim Bratem. Upadek Związku Radzieckiego, Dom Wydawniczy REBIS, 
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Z Kremla płynęły rady, które nakazywały Aminowi zmniejszyć liczbę 
wprowadzanych reform, a także je złagodzić, ale nowy sekretarz generalny nie 
miał zamiaru się do nich zastosować; nie nadał także reformom takiego kształtu, 
w jakim byłyby do przyjęcia dla Afgańczyków, natomiast poważnie rozważał 
rozluźnienie kontaktów z Moskwą. Wprowadzanie kolejnych reform powodo-
wało coraz silniejszy opór społeczeństwa afgańskiego, a był on tym mocniejszy, 
im bardziej widoczny stawał się ich antyreligijny charakter.  

Już na jesieni 1979 r. władze w Kabulu kontrolowały jedynie 1⁄3 obszaru ca-
łego państwa, a i tutaj władza stawała się coraz słabsza. Bardzo silnym bodźcem, 
który pobudzał Afgańczyków do walki, była islamska rewolucja w sąsiednim 
Iranie. Kreml obawiał się możliwości utraty wpływów w państwie, którego 
przywódcy nie ufał, a w które zainwestował swe fundusze. W grudniu 1979 roku 
władze Kremla zdecydowały się więc na interwencję, do której przygotowania, 
przynajmniej teoretycznie, trwały od jesieni. 

W drugiej połowie 1979 r. rząd LDPA kilkakrotnie zwracał się do ZSRR  
z prośbą o wsparcie militarne. W kwietniu 1979 r. Amin prosił o dostarczenie do 
Kabulu 15–20 śmigłowców bojowych. Władze radzieckie nie spełniły tej proś-
by. W lipcu natomiast Boris Ponomariow – członek ścisłego kierownictwa 
ZSRR – przedstawił ponowne prośby Amina i Tarakiego o wsparcie wojskowe. 
W sierpniu swą prośbę o pomoc władze afgańskie powtórzyły dwukrotnie – naj-
pierw do radzieckiego ambasadora Aleksandra Puzanowa i generała KGB Iwa-
nowa, następnie do dowódcy wojsk lądowych generała Pawłowa. Wszystkie te 
prośby zostały przez władze radzieckie odrzucone. 

Stanowisko Kremla w sprawie pomocy wojskowej dla Afganistanu zmieniło 
się dopiero na jesieni 1979 r. Stało się tak pod wpływem niepewnych poczynań 
Amina25. Pod koniec września zwołane zostało nadzwyczajne spotkanie człon-
ków KC: Andrieja Gromyki – ministra spraw zagranicznych, Jurija Andropowa 
– szefa KGB i Borisa Ponomariowa. W czasie obrad przedstawione zostało 
sprawozdanie określające sytuację polityczną w Afganistanie, dotyczące walk 
wewnątrz LDPA i nastrojów w szeregach armii afgańskiej, które złożył generał 
Lew Goriełow, główny radziecki doradca wojskowy w Kabulu. Spotkanie doty-
czące tej kwestii odbyło się także 6 grudnia 1979 r. 

Ostateczne rozstrzygnięcie o wkroczeniu wojsk radzieckich podjęli Leonid 
Breżniew, Jurij Andropow, Andriej Gromyko i Dmitrij Ustinow – minister 
obrony, ale i w tak ścisłym gronie stanowiska nie były zbieżne. Zwolennikiem 

                                                 
Poznań 1998, s. 29; J. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Znak, Kraków 
2007, s. 244–246. 

25  Amin po przejęciu władzy publicznie określił się jako wielbiciel Stalina i próbował rządzić ta-
kimi metodami jak radziecki dyktator, co spowodowało tylko pogorszenie beznadziejnej już sy-
tuacji w kraju. Wobec tego Biuro Polityczne KPZR stwierdziło, że więcej szans na zakończenie 
wojny domowej będzie miał Babrak Karmal – przywódca umiarkowanej frakcji LDPA.  
J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe…, s. 178–179. 
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użycia siły był Andropow, którego popierał Ustinow. Breżniew i Gromyko byli 
bardziej umiarkowani. 

Decyzja o podjęciu interwencji zapadła wieczorem 12 grudnia 1979 r., cho-
ciaż oficjalnie nie podpisano żadnych dokumentów26. Następnego dnia generał  
J. Maksimow – dowódca turkiestańskiego okręgu wojskowego – rozpoczął mo-
bilizację armii. W stan gotowości została postawiona 40. Armia, Korpus Lotni-
czy, cztery dywizje zmotoryzowane, brygada artylerii i wojsk inżynieryjnych,  
a także służby kwatermistrzowskie. Pod broń powołano również ponad 50 tys. 
rezerwistów. Rosjanie do walki na terenie Afganistanu wprowadzili duże siły – 
ich liczebność wynosiła ok. 129–180 tys. żołnierzy różnych formacji. 

Decydując się na interwencję w Afganistanie, ZSRR kierował się względami 
własnego bezpieczeństwa27. Bardzo duży wpływ na wybór tego rozwiązania 
miał zapewne przebieg wydarzeń w Iranie. Rewolucja irańska Chomeiniego była 
bardzo szczegółowo obserwowana, gdyż była ona wymierzona zarówno prze-
ciwko USA, jak i ZSRR, propagując jednocześnie model państwa wyznaniowe-
go, które miało być wzorem dla wszystkich muzułmanów. Moskwa obawiała się 
także pobudzenia tym przykładem fanatyzmu religijnego wśród muzułmańskich 
mieszkańców własnego państwa. Dodatkowo sytuacja była napięta z powodu 
okupacji ambasady USA w Teheranie i koncentracji amerykańskiej floty w rejo-
nie Zatoki Perskiej. 

27 grudnia 1979 r. przebrani w mundury afgańskie żołnierze ze specjalnej 
jednostki Armii Radzieckiej przeprowadzili udany zamach na życie Amina. Na 
jego stanowisko został desygnowany przez interwentów Babrak Karmal, który 
reprezentował większe skłonności do współpracy z ZSRR. Rządził on do po-
czątków maja 1986 r., kiedy to władzę przejął Muhammad Najibullah28. 

                                                 
26  24 grudnia 1979 r. szef sztabu generalnego, Nikołaj Ogarkow, podpisał rozkaz wymarszu 

wojsk do Afganistanu „w celu udzielenia internacjonalistycznej pomocy zaprzyjaźnionym 
Afgańczykom i by zapobiec ewentualnym antyafgańskim działaniom ze strony sąsiadujących 
państw”. J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, s. 332.  

27  Próby wskazania jednoznacznych powodów, dla których Rosjanie zdecydowali się na wysłanie 
swoich wojsk do Afganistanu, nadal pozostają przedmiotem spekulacji, czego przyczyną jest 
brak dostępu do rosyjskich archiwów. Oficjalnym motywem było zapewnienie bezpieczeństwa 
ZSRR. Z radzieckich informacji prasowych wynikało, że Afganistan był zagrożony utratą nie-
podległości i mógł się stać przyczółkiem USA. Inwazja była także uzasadniana ideologicznie – 
socjalizm obligował ZSRR do pomocy Afgańczykom w obronie zdobyczy rewolucji kwietnio-
wej. Powoływano się także na prośby o udzielenie wsparcia ze strony LDPA. Ibidem, s. 334–335. 

28  28 grudnia Babrak Karmal wkroczył do stolicy pod osłoną 345. Gwardyjskiego Pułku Po-
wietrznodesantowego i przemówił do narodu, zaczynając od tradycyjnego pozdrowienia islam-
skiego. Dla nadania interwencji radzieckiej pozorów legalności oficjalnie zaprosił Armię Ra-
dziecką do Afganistanu. W wyniku zmiany polityki ZSRR po dojściu do władzy Michaiła Gor-
baczowa 4 maja 1986 r. nowym sekretarzem generalnym LDPA Afganistanu został Muham-
mad Najib, dotychczasowy szef służby bezpieczeństwa. 30 września 1987 r. objął urząd prezy-
denta i zaczął używać nazwiska Najibullach. H.M. Królikowski, Cz. Marcinkowski, Afganistan 
2002, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 11. 
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W Afganistanie doszło do starć plemion afgańskich z oddziałami pozostają-
cymi pod władzą Babraka Karmala oraz wojskami radzieckimi. W pierwszej fa-
zie interwencji ZSRR w Afganistanie oddziały radzieckie wykazały całkowite 
nieprzygotowanie do walki w tak trudnym terenie, z daleka od własnych garni-
zonów. W oddziałach radzieckich widoczny był zarówno brak doświadczonej 
kadry oficerskiej, jak i podstawowego sprzętu obozowego – namiotów i kuchni 
polowych. Na dodatek do oddziałów walczących w Afganistanie wcielano mu-
zułmanów. Była to realizacja pomysłu, jaki narodził się w sztabie głównego do-
wództwa – uważano, że muzułmanie najlepiej będą walczyli z muzułmanami. 
Wycofano się z tej koncepcji w marcu 1980 r. 

W początkowym okresie walk wojska radzieckie realizowały plany działań 
zbrojnych uwzględniające ewentualne starcia z krajami Europy Zachodniej – do 
ataku zostały rzucone duże, zmechanizowane brygady, podczas gdy w Afgani-
stanie było zaledwie kilka w miarę „normalnych” dróg29. Wobec dużych strat  
w ludziach i sprzęcie sztab radziecki zmienił taktykę walki. Do dywizji zmecha-
nizowanych zostały przyłączone jednostki przygotowane do walki z partyzanta-
mi. Specjalnym rodzajem jednostek działających w Afganistanie stał się SPEC-
NAZ, który został wprowadzony do działań zbrojnych w 1984 r. Podstawowa 
jednostka SPECNAZU – drużyna – liczyła 8–10 żołnierzy, z których jeden wy-
wodził się z ludności miejscowej. Działała ona w nocy, na głębokim zapleczu, 
korzystając z informacji przekazywanych przez wywiad i zwiad lotniczy. Głów-
nym celem SPECNAZU były duże wsie, spełniające rolę baz dla ruchu oporu30. 

W 1982 r. Rosjanie wprowadzili do walk w Afganistanie myśliwce bombar-
dujące SU-25, które były osłaniane przez myśliwce MiG-23; do akcji włączono 
także formacje spadochroniarzy. Dobre rezultaty przyniosło wprowadzenie do 
walk śmigłowców szturmowych Mi-24 Hind. Ze względu na opancerzenie  
i uzbrojenie okazały się one bardzo skuteczne, choć dość szybko Afgańczycy 
znaleźli skuteczny sposób na ich strącanie. Przez cały okres trwania konfliktu 
strona radziecka korzystała łącznie z ponad 400 śmigłowców transportowo- 
-desantowych Mi-6 i Mi-8T. 

                                                 
29 Pierwszą poważną akcję przeciwpartyzancką wojska radzieckie przeprowadziły w lutym 1980 r.  

2 pułki 103. Dywizji Powietrznodesantowej i 2 pułki 108. Dywizji Zmotoryzowanej otrzymały 
za zadanie oczyścić dolinę Kumar, położoną w pobliżu szosy Kabul-Dżalalabad. Plan zakładał, 
że jeden batalion powietrznodesantowy zostanie wysadzony przez śmigłowce w głębi Kumar  
i odetnie mudżahedinom drogę odwrotu. Główne siły miały się kierować od wylotu w górę do-
liny. Mudżahedini wysadzili skały, blokując drogę oddziałowi zmotoryzowanemu, a następnie 
przeważającymi siłami uderzyli na odcięty w górach batalion. Batalion stracił 28 żołnierzy  
i został ewakuowany śmigłowcem. Ta nieudana operacja uświadomiła dowództwu radzieckie-
mu, że wojna nie będzie ani krótka, ani łatwa. J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe…, 
s. 180. 

30  Nazwa SPECNAZ pochodzi od słów specjalnowo naznaczenija – ludzie do wykonywania za-
dań specjalnych. W. Markowski, W. Miliaczenko, Specnaz w Afganistanie, Dom Wydawniczy 
Bellona, Warszawa 2002, s. 5, 12–13. 
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Według początkowych planów oddziały radzieckie miały wspierać armię 
afgańską. W praktyce okazało się jednak, że musiały one zastępować w walce 
wojska Babraka Karmala, a także walczyć przeciwko nim, tłumiąc powstanie, 
które wybuchło w Kabulu na przełomie lutego i marca 1980 roku31. Sojuszni-
kiem wojsk radzieckich była Khedamat-i Etela’at Dawlati – KhAD – tajna poli-
cja ściśle powiązana z KGB, do 1986 r. kierowana przez Najibullaha. 

Afgańczycy, którzy od samego początku stawiali opór komunistycznym rzą-
dom w Kabulu, w konsekwencji radzieckiej interwencji nazywani byli w mię-
dzynarodowej opinii publicznej mudżahedinami32. Tak nazywano uczestników 
świętej wojny – dżihadu. Przez ZSRR określani byli jako basmacze – bandyci 
lud dushmani – wrogowie. Wśród mudżahedinów walczyli przedstawiciele wie-
lu plemion: Pusztunowie, Tadżycy, Uzbecy, Nuristańczycy i Hazarowie.  
W pierwszym etapie walk Afgańczycy dysponowali prymitywnym i przestarza-
łym sprzętem i w bezpośrednich walkach ponosili dotkliwe straty. W czasie 
trwania walk poszczególne plemiona zaczęły wypracowywać własne techniki 
walki, a wspólnym elementem ich strategii było działanie w stosunkowo małych 
oddziałach, liczących ok. 50 ludzi33. Liczebność mudżahedinów była bardzo 
różnie szacowana: od 30 do 200 tys. bojowników. Wynikało to z dużych wahań 
liczebności oddziałów – ze względu na partyzancki charakter wojny, która nie 
była wypowiedziana, skład oddziałów partyzanckich nie był stały. 

Lepsze wyposażenie zbrojne zaczęło napływać do mudżahedinów dopiero, 
kiedy pomocy zaczęły im udzielać Stany Zjednoczone. Jednym z bezpośrednich 
skutków inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan był bojkot Igrzysk Olim-
pijskich w Moskwie w 1980 r. przez USA i kraje Europy Zachodniej34. W ra-
mach sprzeciwu wstrzymano także dostawy amerykańskiego zboża do ZSRR, 
ograniczono radzieckie połowy na wodach amerykańskich i nałożono całkowite 
embargo na zaawansowane technologie. 6 stycznia 1980 r. podczas przemówie-
nia w Kongresie prezydent przedstawił tzw. doktrynę Cartera, która mówiła, iż 
„jeżeli jakiekolwiek państwo będzie dążyć do przejęcia kontroli nad rejonem Za-
toki Perskiej, będzie to traktowane jako zagrożenie żywotnych interesów USA  

                                                 
31  Kierownictwo KPZR spodziewało się, że inwazja Afganistanu będzie krótką akcją zbrojną, po 

której nastąpi normalizacja. Wojska radzieckie miały utworzyć garnizony we wszystkich więk-
szych miastach, obsadzić bazy lotnicze i zapewnić bezpieczeństwo na głównych drogach. 
Uważano, że powtórzy się scenariusz z Czechosłowacji z 1968 r., w czym miało pomóc wspar-
cie ze strony armii Babraka Karmala, w najgorszym przypadku spodziewano się krótkotrwa-
łych walk, tak jak na Węgrzech w 1956 r. J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe…,  
s. 179–180. 

32  Od arabskiego mudżahid, co w języku darni oznacza „żarliwi obrońcy, wojownicy za wiarę”. 
Ibidem, s. 177. 

33  R. Sikorski, Prochy świętych. Afganistan. Czas wojny, Wydawnictwo AMF Plus Group, War-
szawa 2007, s. 349–350. 

34  Kraje bloku socjalistycznego zrewanżowały się, bojkotując olimpiadę w Los Angeles w 1984 r. 
P. Balcerowicz, op. cit., s. 72. 
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i jako takie może być odparte w każdy sposób, z użyciem siły włącznie”. Stano-
wisko zaprezentowane w doktrynie Cartera było oficjalną odpowiedzią na inter-
wencję ZSRR w Afganistanie, ale w pierwszej fazie wojny pomoc amerykańska 
dla napadniętego kraju była udzielana w tajemnicy. Amerykański sprzęt woj-
skowy był dobierany pod kątem jak najlepszego przeciwdziałania radzieckim si-
łom powietrznym i zmotoryzowanym wojskom pancernym, w czym doskonale 
sprawdziły się FIM-92 Stinger – wyrzutnie pocisków typu ziemia-powietrze35. 

Oprócz dostaw sprzętu dla mudżahedinów walczących na pierwszym fron-
cie, administracja Cartera podejmowała działania na płaszczyźnie dyplomatycz-
nej. Taki charakter miała misja sekretarza obrony Harolda Browna w Chinach, 
której celem było przekonanie rządu ChRL do wspólnych działań amerykańsko- 
-chińskich. Efektem tej misji było wsparcie Chin dla Pakistanu (wobec coraz 
silniejszych gróźb ze strony ZSRR), a także dostarczanie broni dla afgańskich 
bojowników.  

Politykę Cartera kontynuowała nowa administracja Ronalda Reagana. Sfor-
mułowana została doktryna Reagana, która przewidywała udzielanie szerokiej 
pomocy i wsparcia bojownikom o wolność (freedom fighters), którzy występo-
wali przeciwko komunistycznym rządom w ich krajach36. Doktryna ta miała du-
że poparcie wśród dwóch kongresmenów – Gordona J. Humphreya i Roberta J. 
Lagormarisno.  

W 1984 r. administracja Reagana zdecydowała się na dostarczenie dla mu-
dżahedinów nowoczesnych rakiet Stinger, które w rękach afgańskich partyzan-
tów stały się poważnym zagrożeniem dla przeciwnika. W bardzo dużym stopniu 
przyczyniły się one do zestrzelenia wielu spośród 392 samolotów i śmigłowców, 
które Rosjanie stracili w Afganistanie w latach 1980–1987. Broń była dostarcza-
na do Peszawaru w Pakistanie, który był główną bazą afgańskich bojowników,  
a stamtąd była rozdzielana pomiędzy oddziały walczące w Afganistanie. W po-
bliżu granicy afgańsko-pakistańskiej rozlokowanych było ok. 80 baz mudżahe-
dinów, w których odbywały się szkolenia. Każdego miesiąca opuszczało je ok.  
3 tys. przeszkolonych bojowników37. Afgańczycy walczący z Armią Radziecką 
byli jednak nie tylko dozbrajani przez USA w sprzęt wojskowy, ale otrzymywali 
także wsparcie finansowe – ok. 100 mln dolarów rocznie. Znaczna cześć tej 
kwoty była kierowana do uchodźców, z których 2,8 mln znajdowało się w Paki-
stanie, a 2,2 mln w Iranie. Także na arenie międzynarodowej Stany Zjednoczone 

                                                 
35  J. Modrzejewska-Leśniewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 442. 
36  H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Philip Wilson Polska, 

Warszawa 2003, s. 852. 
37  Udział Pakistanu w kreowaniu sytuacji na terenie Afganistanu pozostaje nie do przecenienia. 

Ze względu na położenie i sytuację geopolityczną w regionie Pakistan odgrywał bardzo ważną 
rolę. Był to jedyny kraj, przez którego terytorium Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia  
i świat muzułmański mogły kierować pomoc dla mudżahedinów. J. Modrzejewska-Leśniewska, 
Afganistan, s. 348. 
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oficjalnie popierały afgańskich bojowników, w USA organizowano Dni Afgani-
stanu, a prezydent Reagan spotykał się z przywódcami afgańskiego ruchu oporu. 

Afgański ruch oporu z zewnątrz wyglądał na jednolicie scementowany, 
wspólny blok. W rzeczywistości jednak był i pozostał także w czasie wojny bar-
dzo podzielony, a nawet rozdarty konfliktami38. Jeszcze przed radziecką inter-
wencją, w 1973 r., w celu powstrzymania komunistycznej władzy i zbyt szeroko 
zaplanowanych reform, powstało Muzułmańskie Braterstwo (Ikhwan ul-Mus- 
limi), na czele którego stanął Gulbuddin Hekmatiar. W Pakistanie, w niedługim 
czasie po obaleniu króla, grupa studentów afgańskich założyła Partię Islamską 
(Hezb-i-Islami). W jej szeregach znalazło się wielu późniejszych przywódców 
ruchu oporu: Burhanuddin Rabbani, Ahmad Szach Massud i Maulawi Mansoor. 
Z czasem Partia Islamska podzieliła się na frakcje. Jedną z nich było stronnictwo 
kierowane przez Gulbuddina Hekmatiara, który w opinii międzynarodowej po-
strzegany był jako przedstawiciel całego afgańskiego ruchu oporu. Odłam Hek-
matiara zakładał stworzenie fundamentalistycznego państwa islamskiego, dlate-
go popierał Chomeiniego, natomiast był przeciwnikiem Związku Radzieckiego, 
Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Organizacja Hekmatiara otrzymywała pomoc 
finansową m.in. od Muamara Kadafiego z Libii. Drugim stronnictwem był Kah-
lis, na czele którego stał Maulawi Mohammad Younos Khalis. Program tego 
ugrupowania także opierał się na islamie, jednak jego hasła nie były bardzo ra-
dykalne, odwoływały się przede wszystkim do tradycji. 

W 1978 r. Burhanuddin Rabbani utworzył Islamskie Stowarzyszenie Afgani-
stanu (Jamiat Islami Afghanistan). Na początku program tej partii był radykalnie 
islamski. Zmieniło się to w 1984 r., kiedy odrzucono radykalizm ideologiczny. 
Najsławniejszym dowódcą wojskowym związanym z tą partią był Ahmad Szach 
Massud, zwany „Lwem Panczsziru”39. 

Również w roku 1978 powstał Front Ocalenia Afganistanu (Jabba-i-Nejat-i- 
-Afghanistan), którego przywódcą był Sibgatullah Mojadidi – zwolennik kursu 
narodowo-tradycyjnego. Rząd miał być więc świecki, ale w swej działalności 
miał przestrzegać zasad islamu i opierać się na tradycji afgańskiej. Parlament 
miał być wybrany w wolnych wyborach. 

W latach 1979–1982 działała także, mająca poparcie Iranu, Rada Rewolu-
cyjna Islamskiej Unii Afganistanu (Shura-i-Inqilab-i-Islami), w skrócie Shura. 
Jej liderem był Szeik Sayed Ali Beheshti. Program partii był narodowy.  

Jedną z największych partii opozycyjnych było ugrupowanie Ruch na Rzecz 
Islamskiej Rewolucji w Afganistanie (Harakat-i-Inqilab-i-Islami Afghanistan),  

                                                 
38  Zbiorcza nazwa mudżahedini kryła w sobie bardzo wiele grup, które różniły się między sobą 

składem etnicznym, prezentowaną opcją polityczną, rejonem działania i międzynarodowymi 
powiązaniami. Ibidem, s. 344. 

39  Panczszir to dolina, która była głównym zapleczem Massuda podczas walk z oddziałami ra-
dzieckimi. Mimo wielokrotnych prób nigdy nie została przez Rosjan zdobyta ze względu na 
swoją niedostępność. A. Kowalczyk, Afganistan 79–89…, s. 70. 
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w skrócie Harakat. Przewodził jej Maulawi Mohammad Nabi Mohammadi. 
Ugrupowanie to głosiło program tradycjonalistyczny i narodowy. Rząd miał być 
więc wybierany na podstawie praw islamu, ale nie miał być teokratyczny i fana-
tycznie islamski; parlament miał być natomiast tradycyjnym zgromadzeniem – 
Loya Girga – nieodnoszącym się do wzorów zachodnich. 

Wojna, która tak naprawdę nie została przez żadną ze stron wypowiedziana, 
była bardzo krwawa i okrutna. Rosjanie używali broni chemicznej, co zamienia-
ło Afganistan w poligon doświadczalny, na którym ucierpiała cała społeczność 
afgańska. Broń ta była używana wobec mudżahedinów, ale także i wobec ludno-
ści cywilnej. Obydwie strony nie brały jeńców. Rosjanie schwytanych bojowni-
ków przekazywali afgańskiemu KhAD40, który po torturach i przesłuchaniach 
kończył ich mękę przez powieszenie lub rozstrzelanie. Podobnych metod uży-
wali mudżahedini, którzy najczęściej zabijali jeńców, co nie zawsze wynikało  
z okrucieństwa, lecz z warunków, jakie posiadali – partyzanci nie mieli możli-
wości transportowania, jak i żywienia jeńców. Wobec tego byli oni mordowani, 
często jednak w bardzo okrutny sposób. Do zwyczajnych praktyk należało roz-
cięcie brzucha i pozostawienie umierającego własnemu losowi. Kiedy radziecki 
żołnierz został schwytany w okolicy wsi – kiszłaku – zostawał ukamienowany 
przez ludność miejscową. Obydwie walczące strony dobijały na polu walki ran-
nych przeciwników, a bywały przypadki, że i swoich. 

Oddziały radzieckie w Afganistanie kontrolowały głównie duże miasta  
i drogi łączące punkty strategiczne. Poza te pozycje żołnierze radzieccy urządza-
li wypady, których celem było zwalczanie oporu mudżahedinów lub pacyfikacja 
kiszłaków, które stanowiły zaplecze dla bojowników. Rosjanie byli również 
bezwzględni wobec cywilnej ludności afgańskiej, co w konsekwencji prowadzi-
ło do masowych ucieczek tej ludności przede wszystkim w góry, do Pakistanu 
lub Iranu. 

Szczególnym zjawiskiem było przechodzenie żołnierzy radzieckich na stro-
nę wroga. Takie przypadki występowały nie tylko wśród muzułmanów, ale także 
wśród żołnierzy pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego, a także białoruskiego. 
Dane dotyczące tego zjawiska nie są dokładne, gdyż dowództwo informowało 
rodziny tych żołnierzy o ich śmierci na polu bitwy41.  

Rok 1985 przyniósł zmianę na szczycie władzy w ZSRR. Stanowisko sekre-
tarza objął Michaił Gorbaczow. Zmiana steru władzy wiązała się z modyfikacją 
dotychczasowej polityki wewnętrznej i zagranicznej, a ostatecznie z wycofywa-

                                                 
40  Liczebność KHAD-u w krótkim czasie osiągnęła poziom 15–20 tys. ludzi, a w 1989 r. oscylo-

wała w granicach 25 tys. ludzi. Głównym motywem wstępowania do tej organizacji nie były 
względy ideologiczne, ale przywileje. Członek KHAD-u zarabiał dziesięć razy więcej niż 
urzędnik państwowy, miał dostęp do alkoholu, prostytutek i okazji do wymuszania alkoholu.  
J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, s. 340. 

41  Szacunkowo podaje się, że było to od 1 do 2% liczby, która przeszła na stronę przeciwnika  
w czasie II wojny światowej. Eadem, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 444. 
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niem radzieckich sił z Afganistanu. Do głównych czynników, które zadecydo-
wały o podjęciu tej decyzji, należy także zaliczyć: potrzebę zaangażowania jesz-
cze większej liczby sił, nowoczesny sprzęt mudżahedinów, który powodował co-
raz szybszy wzrost liczby ofiar w Armii Radzieckiej42; rosnące w bardzo szyb-
kim tempie koszty pobytu wojsk43, a także coraz bardziej dające znać o sobie – 
wynik głasnosti – głosy krytyki i niezadowolenia społeczeństwa radzieckiego44. 

Na decyzję o wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu wpływ miał na pewno 
także powrót weteranów i ofiar wojny afgańskiej, którzy byli żywymi przykła-
dami jej okrucieństwa. Było to o tyle istotne, że w czasie trwania konfliktu obo-
wiązywał pobór powszechny do wojska. Wobec tego masowym zjawiskiem stali 
się także weterani-narkomani – żołnierze radzieccy szybko wpadali w Afgani-
stanie w nałóg z powodu łatwej dostępności środków odurzających (mudżahedi-
ni zdobywali bowiem część swoich środków finansowych właśnie z handlu nar-
kotykami)45.  

Konflikt ten ożywił też nastroje religijne wśród muzułmanów zamieszkują-
cych republiki Azji Środkowej, co było dużym niebezpieczeństwem dla inte-
gralności ZSRR. Przebudzenie myśli islamskiej było pochodną ruchu fundamen-
talistycznego w Iranie i wynikiem podziwu dla odwagi i wytrwałości narodu 
afgańskiego. Jak było to niebezpieczne dla władz radzieckich, najlepiej świad-
czy przemowa Gorbaczowa wygłoszona w listopadzie 1986 r. w Taszkiencie do 
miejscowych przywódców partyjnych, w której to sekretarz zaatakował islam  
i wezwał do zwalczania fanatyzmu religijnego. 

Na decyzję Gorbaczowa o ostatecznym wycofaniu się z Afganistanu wpływ 
miała także postawa Stanów Zjednoczonych. Kwestia afgańska była kolejnym 
punktem zapalnym w kontaktach między dwoma supermocarstwami. W trakcie 
szczytu w listopadzie 1985 r. prezydent Reagan zakomunikował, że obecność 
radziecka w Afganistanie blokuje normalizację bilateralnych stosunków na linii 
Waszyngton–Moskwa.  

                                                 
42  Do roku 1987 liczba ofiar wynosiła ponad 20 tys. zabitych i tyle samo kalek; ibidem. Według 

innego źródła w czasie trwania interwencji radzieckiej życie straciło 1,5 mln Afgańczyków. 
H.M. Królikowski, Cz. Marcinkowski, op. cit., s. 11. 

43  Koszty interwencji w Afganistanie wynosiły od 2 do 3 mld dolarów rocznie. Według ostroż-
nych danych radzieckich pomoc gospodarcza od początku interwencji do wycofania się wynio-
sła 3 mld 311 mln dolarów. J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, s. 343. 

44  Przejawem niezadowolenia i sprzeciwu społeczeństwa rosyjskiego był film Czy łatwo być mło-
dym? M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917–
1991, tłum. M. Hułas, E. Wyzner, Philip Wilson Polska, Warszawa 1999, s. 551. 

45 W czasie radzieckiej interwencji handel opium, a także wydobywanie szmaragdów stanowiły 
dla mudżahedinów istotne źródło finansowania. M. Mrozowski, Afganistan – niekończąca się 
wojna?, „Myśl Ekonomiczna i Prawna. Współczesne stosunki międzynarodowe – problemy 
konfliktu i współpracy” 2009, nr 3, s. 117. 
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Pod wpływem tych wszystkich wyżej wymienionych czynników Gorbaczow 
podjął ostateczną decyzję46. 14 kwietnia 1988 r. minister spraw zagranicznych 
ZSRR Eduard Szewardnadze i sekretarz stanu USA George Shultz podpisali  
w Genewie – pod patronatem ONZ – układ zwany afgańskim. Na jego mocy 
wojska radzieckie miały opuścić terytorium Afganistanu do 15 lutego 1989 r.47 

Wycofywanie się oddziałów radzieckich rozpoczęło się o północy 15 maja 
1988 r., a jako pierwszy wyjechał z Afganistanu radziecki transporter opance-
rzony, którego załogę stanowili: Białorusin, Tadżyk i dwaj Uzbecy. Ostatnim 
żołnierzem, który opuścił Afganistan 15 lutego 1989 r., był generał lejtnant Bo-
ris Gromow – dowódca wojsk radzieckich w Afganistanie. 

Wojna niewypowiedziana, jak mówi się o wojnie afgańsko-rosyjskiej, była 
jednym z najkrwawszych konfliktów lat 80. Doprowadziła do zrujnowania kraju, 
ogromnego spustoszenia i zmniejszenia liczby ludności – uciekło ponad 5 mln 
ludzi. Przyczyniła się także do politycznego rozbicia kraju. W czasie walki ze 
wspólnym wrogiem, którym byli Rosjanie i komuniści, różne ugrupowania zjed-
noczyły się, tworząc w miarę jednolity front. Zakończenie wojny z Rosją i wy-
cofanie się wroga spowodowało nowe konflikty wewnętrzne. 

Jedną z płaszczyzn sporu była religia: część partii opowiadała się za powsta-
niem republiki islamskiej na wzór Pakistanu, druga cześć natomiast – według 
wzorów irańskich. O wybuchu konfliktu między poszczególnymi organizacjami 
zadecydowało też dążenie do zajęcia Kabulu i ustanowienia tam swojej władzy – 
w myśl zasady, kto panuje nad stolicą, panuje w całym kraju48. Wycofanie się 
wojsk radzieckich z Afganistanu nie zakończyło więc stanu wojny w tym kraju, 
a jedynie rozpoczęło nową fazę konfliktu. Od tego bowiem momentu walczące 
dotąd wspólnie z obcym najeźdźcą ugrupowania mudżahedinów rozpoczęły 
walkę nie tylko przeciwko osamotnionemu Najibullahowi, ale także między sobą.  

Wzajemną walkę mudżahedinów wykorzystali fundamentalistyczni talibo-
wie, którzy po przejęciu władzy (27 września 1996 r. zajęli Kabul) wprowadzili 
surowe prawo zwyczajowe charakteryzujące się m.in.: wykluczeniem kobiet  
z życia publicznego, zakazem wszelkich nieislamskich form działalności, jak 
np.: muzyki (z wyjątkiem pieśni religijnych i hymnów), sztuki, teatru, filmu,  

                                                 
46  6 stycznia 1988 r. radziecki minister spraw zagranicznych Eduard Szerwardnadze powiedział: 

„Chcielibyśmy, by rok 1988 był ostatnim rokiem pobytu radzieckich oddziałów w Afganista-
nie”. Mimo tej deklaracji dochodziło do starć zbrojnych, ale na dużo mniejszą skalę. J. Modrze-
jewska-Leśniewska, Afganistan, s. 358–359. 

47  Połowa wojsk miała opuścić Afganistan do 15 września 1988 r., a całość do 15 lutego 1989 r. 
Opracowany został schemat wycofywania oddziałów. Pierwsze miały wycofać się oddziały 
rozlokowane najdalej od granicy afgańsko-radzieckiej, w drugiej kolejności jednostki z połu-
dniowej części Afganistanu, w trzeciej natomiast stacjonujące wzdłuż drogi Shindand–Herat  
i drogi z Kabulu przez tunel Salang. J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynaro-
dowych 1945–2000 z kalendarium 2001–2006, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 
Warszawa 2007, s. 408.  

48  J. Modrzejewska-Leśniewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 445. 
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a także używek, głównie alkoholu. Przeciwko władzy talibów zawiązał się So-
jusz Północny pod przewodnictwem Rabbaniego i wojskowym dowództwem 
Massuda. Do końca 2000 roku talibowie kontrolowali jednak 90% terytorium 
kraju, zmuszając siły Sojuszu Północnego do schronienia się w trudno dostęp-
nych górskich pasmach Hindukuszu, w prowincji Badachszan.  

Sytuacja ta zmieniła się dopiero na skutek ataku na World Trade Center  
i Pentagon, dokonanego przez Al-Kaidę kierowaną przez Osamę bin Ladena, 
który – korzystając z gościnności talibów – przebywał w Afganistanie. W odwe-
cie wojska amerykańskie w październiku 2001 r. rozpoczęły ataki na oddziały 
talibów, a Sojusz Północny stał się ich głównym sprzymierzeńcem. Do stycznia 
2002 r. siły talibów i Al-Kaidy zostały pobite, a ich jedyną metodą oporu stała 
się walka partyzancka. Władzę w państwie objął Pasztun Hamid Karzai, który 
zwyciężył w pierwszych demokratycznych wyborach prezydenckich 9 paździer-
nika 2004 r. Na terenie Afganistanu wciąż stacjonują siły zbrojne NATO, któ-
rych celem ma być ustabilizowanie sytuacji politycznej oraz społecznej w tym 
kraju. Proces ten jest jednak zakłócany przez talibów, dokonujących nieustannie 
ataków terrorystycznych na ludność cywilną, a także ataków zbrojnych na od-
działy wojskowe NATO. 

Konflikt afgański był ostatnim starciem pomiędzy Związkiem Radzieckim 
(walczącym w obronie proradzieckiego rządu LDPA, który miał zapewnić 
wpływy radzieckie w tym państwie) a Stanami Zjednoczonymi (wspierającymi 
wydatnie mudżahedinów walczących przeciwko Armii Radzieckiej). Była to 
ostatnia pośrednia walka dwóch supermocarstw w rywalizacji zimnowojennej.  

Klęska ZSRR w Afganistanie rozpoczęła rozpad wielonarodowego mocar-
stwa, składającego się pod koniec swego istnienia z 15 republik. Związek Ra-
dziecki wycofywał się z Afganistanu w goryczy przegranej, która zapoczątko-
wała proces rozpadu „kolosa na glinianych nogach”, jak nazywany był ZSRR 
przez swoich przeciwników49. Próby reform Gorbaczowa, zmierzające do ura-
towania Związku Radzieckiego i całego bloku wschodniego, zakończyły się klę-
ską. Po nieudanym puczu Janajewa50 w dniach 7–8 grudnia 1991 r. w Puszczy 

                                                 
49  ZSRR wdał się w wieloletnią wojnę, która zakończyła się klęską. O interwencji ZSRR w Afga-

nistanie mówiono, że był to „radziecki Wietnam”. M. Mc Cauley, Rosja, Ameryka i zimna woj-
na 1949–1991, Ossolineum, Wrocław 2001, s. 156. 

50  W nocy z 18 na 19 sierpnia 1991 r. władzę w Moskwie przejął, kierowany przez wiceprezyden-
ta Giennadija Janajewa, Komitet Stanu Wyjątkowego. Wystosowana w pierwszym dniu puczu 
odezwa zwracała uwagę hasłami populistycznymi, schlebiającymi masom – obietnicami bez 
pokrycia: „Zamierzamy bez zwłoki odbudować praworządność, położyć kres przelewowi krwi, 
wypowiedzieć bezwzględną wojnę światu przestępczemu, wyrwać z korzeniami to wszystko, 
co hańbi i kompromituje nasze społeczeństwo, co poniża obywateli radzieckich”. Pucz załamał 
się już po 3 dniach wskutek oporu prezydenta Federacji Rosyjskiej, Borysa Jelcyna, i wiernych 
mu sił. Zamach, którego celem była obrona jedności i całości ZSRR, przyniósł skutek zupełnie 
odwrotny do zamierzonego: delegalizację KPZR i rozpad ZSRR. A. Patek, Z. Zblewski, Polska 
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Białowieskiej nastąpiło spotkanie trzech niezależnych republik: Rosji reprezen-
towanej przez Borysa Jelcyna, Ukrainy, którą reprezentował Leonid Krawczuk  
i Białorusi – w osobie Stanisława Szuszkiewicza. Została wtedy powołana 
Wspólnota Niepodległych Państw, do której 21 grudnia przyłączyły się pozosta-
łe republiki, z wyjątkiem Gruzji i państw bałtyckich51. Porozumienie to osta-
tecznie przypieczętowało rozpad ZSRR – 25 grudnia 1991 r. nastąpiło oficjalne 
rozwiązanie układu związkowego, wobec czego Michaił Gorbaczow zrezygno-
wał ze stanowiska prezydenta. W ten sposób po 45 latach rywalizacji amerykań-
sko-radzieckiej, trwającej od zakończenia II wojny światowej, o panowanie nad 
światem zwycięstwo odniosły Stany Zjednoczone, które po rozpadzie Związku 
Radzieckiego i bloku państw socjalistycznych pozostały jedynym hegemonem 
na arenie międzynarodowej, będącym w stanie oddziaływać na stosunki mię-
dzynarodowe w każdej możliwej płaszczyźnie. 

Interwencja ZSRR w Afganistanie  

Streszczenie 
Afganistan po II wojnie światowej wciąż pozostawał rządzonym przez monarchę krajem o ana-

chronicznym systemie gospodarczym i strukturze społecznej, jednak pod wpływem coraz silniej-
szych nacisków ze strony inteligencji dwór królewski rozpoczął stopniowe wprowadzanie reform, 
które nie mogły przynieść osłabienia dotychczasowej władzy. Modernizacja kraju miała się odby-
wać przy pomocy Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu Afganistan miał się stać krajem neutral-
nym. Na decyzji takiej zaważyły przede wszystkim doświadczenia z przeszłości – chciano uniknąć 
uzależnienia od swoich potężnych sąsiadów: ZSRR i Wielkiej Brytanii. Decydując się na współ-
pracę z USA, afgańskie elity polityczne wprowadziły swój kraj w obszar zimnowojennej konfron-
tacji pomiędzy Wschodem a Zachodem.  

Waszyngton, wspierając jednocześnie skonfliktowany z Afganistanem Pakistan, odmówił Ka-
bulowi zakupu broni, z czego skorzystał Związek Radziecki. Obydwa kraje podpisały umowy,  
w wyniku których Afganistan otrzymał prawo do bezpłatnego tranzytu towarów przez terytorium 
ZSRR oraz przede wszystkim wsparcie w zakresie militarnym.  

27 kwietnia 1978 r. władzę przejęli afgańscy komuniści. Rada Rewolucyjna proklamowała 
Demokratyczną Republikę Afganistanu, a nowe władze zostały natychmiast uznane przez Związek 
Radziecki. Tradycyjne społeczeństwo muzułmańskie wystąpiło przeciwko nowym przeobraże-
niom i komunistycznej władzy, w wyniku czego kierownictwo ZSRR zdecydowało się ostatecznie 
na zbrojne wkroczenie do Kabulu, co spowodowało jeszcze większy opór ludności afgańskiej. 

                                                 
i świat w latach 1918–1993: teksty źródłowe, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 
s. 289–290, dok. nr 58 (Odezwa Komitetu Stanu Wyjątkowego). 

51  W preambule dokumentu, który powoływał WNP występuje stwierdzenie o rozpadzie ZSRR: 
„My, republika Białorusi, Rosyjska Federacja, Ukraina, jako państwa założycielskie ZSRR, 
które w 1922 r. podpisały Układ związkowy – zwane dalej Wysokimi Umawiającymi się Stro-
nami, stwierdzamy, że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny 
przestaje istnieć”. Cz. Mojsiewicz, Wspólnota Niepodległych Państw, Wydawnictwo Terra, Po-
znań 2000, s. 12. 
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Mudżahedini – święci wojownicy – dzięki wszechstronnemu wsparciu ze strony USA potrafili  
w walce partyzanckiej skutecznie przeciwstawić się Armii Radzieckiej.  

Interwencja ZSRR w Afganistanie była ostatnim pośrednim starciem dwóch supermocarstw  
w zimnowojennej rywalizacji. Klęska Związku Radzieckiego w państwie afgańskim rozpoczęła 
proces rozpadu „kolosa na glinianych nogach”, a tym samym zakończyła się, trwająca od końca  
II wojny światowej, rywalizacja o panowanie nad światem. 

Słowa kluczowe: interwencja ZSRR w Afganistanie, wojna w Afganistanie, Ludowo-Demo- 
kratyczna Partia Afganistanu (LDPA), Mohammad Zahir Szach, Mohhamad Daud Chan, Nur Mo-
hammad Taraki, Hafizullah Amin, Babrak Karmal, Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hekmatiar, 
Leonid Breżniew, Michaił Gorbaczow, Jimmy Carter, doktryna Cartera, Ronald Reagan, doktryna 
Reagana. 

The Soviet Intervention in Afghanistan  

Summary 
Afghanistan after the Second World War was still a country ruled by a monarch with an outdat-

ed economic system and social structure, however, under the influence of increasingly strong pres-
sure from the intelligence of the royal court began to introduce reforms gradually in order not to 
bring the weakening of the current government. The modernization of the country was to be done 
with the help of the United States, so that Afghanistan was supposed to become a neutral country. 
For such a decision influenced primarily from past experience – they wanted to avoid dependence 
on its powerful neighbours: the Soviet Union and Great Britain. Deciding to work with the U.S., 
the Afghan political elite put their country in the area of Cold War confrontation between East and West. 

Washington while supporting conflicted with Afghanistan Pakistan refused Kabul to buy weap-
ons with which benefited the Soviet Union. The two countries signed agreements, which resulted 
in Afghanistan received the right to free transit of goods through the territory of the USSR and the 
military support. 

On April 27, 1978, the authorities took over the Afghan communists. Revolutionary Council 
proclaimed the Democratic Republic of Afghanistan and the new authorities were immediately ap-
proved by the Soviet Union. Traditional Muslim society was against new transformation and the 
communist government, resulting in the leadership of the USSR decided ultimately on armed inva-
sion to Kabul, which resulted in even greater defiance of the Afghan population. Mujahideen – ho-
ly warriors thanks to the wide support from the U.S. were able to fight a guerrilla effectively 
against the Soviet Army. 

Soviet intervention in Afghanistan was the last battle of the intermediate two superpowers in 
the Cold War rivalry. The defeat of the Soviet Union in the State of Afghanistan began the process 
of “giant with clay feet”, and thus lasting from the end of the Second World War rivalry for world 
domination ended up. 

Keywords: Soviet intervention in Afghanistan, war in Afghanistan, People’s Democratic Party 
of Afghanistan (PDPA), Mohammed Zahir Shah, Mohammed Daoud Khan, Nur Muhammad 
Taraki, Hafizullah Amin, Babrak Karmal, Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hekmatyar, Leonid 
Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Jimmy Carter, Carter doctrine, Ronald Reagan, Reagan doctrine. 
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O społecznym zagrożeniu bezpieczeństwa III RP  

Bezpieczeństwo jest pierwotną, egzystencjalną i podstawową potrzebą jed-
nostek, grup społecznych oraz państw i oznacza stan oraz poczucie braku zagro-
żenia1. Zdaniem J. Stańczyka, pojęcie bezpieczeństwa zawiera w sobie dwa 
główne składniki: gwarancję przetrwania danego podmiotu (jednostki) w stanie 
nienaruszonym oraz możliwość nieskrępowanego jego rozwoju2. Zaś w szer-
szym znaczeniu bezpieczeństwo stanowi także cel działania państwa i rządu, 
skupiony na zapewnieniu wewnętrznych i zewnętrznych warunków sprzyjają-
cych: rozwojowi państwa, jego życiowym interesom oraz ochronie przed istnie-
jącymi i potencjalnymi zagrożeniami3. 

W literaturze naukowej podkreśla się wielodyscyplinarność nauk o bezpie-
czeństwie, które ze względu na wieloaspektowość jego postrzegania i wielowy-
miarowość zagrożeń stanowią przedmiot zainteresowania m.in.: nauk ekono-
micznych, politycznych, prawnych, wojskowych, przyrodniczych, pedagogicz-
nych oraz historii, filozofii, psychologii, socjologii i polityki społecznej. Stąd też 
sposób postrzegania bezpieczeństwa jest ściśle uzależniony od przyjętej per-
spektywy badawczej.  

Fundamentalnym dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa i jego zakresu poję-
ciowego jest termin bezpieczeństwa narodowego, który stanowi pojęcie nad-
rzędne i dominujące wobec pozostałych kategorii bezpieczeństwa. Tradycyjne 
jego rozumienie oznacza „zabiegi w obszarze stosunków międzynarodowych  
i wewnętrznych oraz przedsięwzięcia ochronne i obronne, które mają na celu 
stworzenie korzystnych warunków funkcjonowania państwa”4 i związane jest  
z prymatem zagrożeń o charakterze militarnym. Współcześnie przyjmuje się –  
                                                 
*  kusmm@interia.pl. 
1  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii Bezpieczeństwa Narodowe-

go, Warszawa 2013, s. 49–50.  
2  J. Stańczyk, Współczesne pojęcia bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 18–19.  
3  Ibidem, s.16.  
4  W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, Warszawa 2002, s. 22.  
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w kontekście zmian politycznych, społecznych czy też technologicznych, które 
nasiliły się z końcem XX wieku – że zjawiska niemilitarne oraz ich skutki stały 
się większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości niż groźba otwartego 
konfliktu zbrojnego.  

Jedną z podstawowych kategorii bezpieczeństwa narodowego jest bezpie-
czeństwo społeczne, szeroko rozumiane jako ochrona, jaką zapewnia społeczeń-
stwo swoim członkom poprzez zapobieganie ekonomicznej i społecznej nędzy, 
spowodowanej przez m.in. redukcję zarobków, chorobę, macierzyństwo, bezro-
bocie, niepełnosprawność, podeszły wiek czy też śmierć żywiciela rodziny; za-
pewnia ono także opiekę zdrowotną i ochronę dla rodzin z dziećmi5. 

Powyższa definicja nie docenia roli jednostek, rodziny czy lokalnych spo-
łeczności, stawiając instytucje państwowe jako jedynego gwaranta bezpieczeń-
stwa. Według niektórych badaczy taka definicja odnosi się więc wyłącznie do 
krajów rozwiniętych. W krajach rozwijających się dostrzec można wpływ wielu 
czynników sprzężonych z działaniami instytucji państwowych, takich jak np. 
tradycja, filozofia, zwyczaje czy religia, bez których osiągnięcie bezpieczeństwa 
społecznego, choć w minimalnym stopniu, byłoby wręcz niemożliwe6. 

Na gruncie polskim opracowano kilka definicji bezpieczeństwa społecznego, 
między innymi opisując go jako: 
— stan wolności od niedostatku oraz gwarancje rozwoju jednostki,  
— stan zapewniający przetrwanie narodu oraz jego rozwój, 
— całokształt działań realizowanych przez podmioty rządowe, pozarządowe  

i obywateli, mających przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu oraz za-
pewniać odpowiedni poziom życia jednostki7. 
Powyższe sposoby definiowania bezpieczeństwa społecznego sprawiają, że 

uprawnione jest traktowanie tego pojęcia w kategoriach systemowych. Zgodnie 
z nim, czynnikiem uruchamiającym ten system są zagrożenia społeczne. Na tej 
podstawie Janusz Gierszewski stworzył model prezentujący otwarty system bez-
pieczeństwa społecznego8. 

Zgodnie z zaprezentowanym modelem, organizacja systemu bezpieczeństwa 
społecznego nie jest procesem liniowym. Istniejący podział administracyjny kra-
ju wymusza funkcjonowanie na kilku płaszczyznach: krajowej, regionalnej i lo-
kalnej. Ponadto na proces organizacji od momentu jego uruchomienia za pomo-
cą identyfikacji ryzyka, aż do zakończenia oznaczającego usunięcie zagrożeń, 
wpływ mają czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja ekonomiczna czy politycz-
na kraju, których specyfika oddziaływania jest inna na każdej z wymienionych 

                                                 
5  Introduction to social security, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa 1984. 
6  A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, 

s. 34. 
7  B. Rysz-Kowalczyk, Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, s. 20. 
8  J. Gierszewski, Model bezpieczeństwa społecznego na tle systemów, „Colloquium Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSH Pomerania w Chojnicach” 2013, nr 2(10), s. 69. 
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płaszczyzn. Funkcję regulacyjną pełnią instytucje rządowe i pozarządowe (będą-
ce jednocześnie sterowaną częścią układu), działające na podstawie obowiązują-
cych reguł prawnych, których zmiana może mieć wpływ na długofalowe działa-
nie systemu. Dopełnieniem systemu są mierniki, niezbędne do analizy efektów 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego, pomocne także przy 
wypracowywaniu alternatyw dla działań nieskutecznych9.  

 
Rys. 1. Model bezpieczeństwa społecznego  

Źródło: J. Gierszewski, Model bezpieczeństwa społecznego na tle systemów, „Colloquium Wydzia-
łu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSH Pomerania w Chojnicach” 2013, nr 2(10), s. 69. 

Do obowiązujących na początku XXI wieku głównych uwarunkowań mają-
cych nierzadko destrukcyjny wpływ na proces tworzenia bezpieczeństwa spo-
łecznego Polski zaliczamy przede wszystkim: 
— wyzwania demograficzne, 
— migracje zarobkowe rodaków, 
— patologie społeczne nasilające się w dobie kryzysu,  
— niską aktywność społeczną. 

Niektórzy badacze teorii bezpieczeństwa społecznego wskazują także na na-
rodowy charakter Polaków, mających tendencję do powielania historycznych 
błędów, oraz uwarunkowania kulturowe, wpływające znacząco na bezpieczeń-
stwo państwa10.  

                                                 
9  Ibidem. 
10  A. Skrabacz, Bezpieczeństwo…, op. cit., s. 34. 
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na instytucję rodziny jako podstawowej komórki społecznej państwa służącej 
m.in. prokreacji. 

Niekorzystną tendencję wykazano także w zakresie liczby nowo zawiera-
nych małżeństw, która może mieć niebagatelny wpływ na dalsze zmniejszenie 
liczby urodzeń w kolejnych latach.  

Migracje zagraniczne ludności 

W następstwie migracji politycznych i ekonomicznych poza obszarem pań-
stwa polskiego zamieszkuje obecnie ponad 18 milionów Polaków oraz osób 
przyznających się do polskiego pochodzenia12. 

Ostatnimi laty głównym powodem migracji Polaków za granicę są relatyw-
nie wysokie bezrobocie oraz dużo niższe zarobki w naszym kraju niż w krajach 
Unii Europejskiej, która otworzyła w pełni swój rynek pracy w 2011 r. Znacznie 
zwiększyła się także liczba Polaków wykorzystujących wyjazd za granicę w celu 
rozwoju osobistego. Wśród osób migrujących w poszukiwaniu pracy możemy 
wyróżnić dwie grupy: 
— słabo wykształconych, najczęściej o statusie bezrobotnego, którzy za granicą 

podejmują się prac, których nie chcą wykonywać miejscowi, 
— dobrze wykształconych i cenionych specjalistów, opuszczających kraj z po-

wodu braku perspektyw zawodowych i płacowych. 
W latach 2007–2010 zaobserwowano krótkotrwały, lecz wyraźny, spadek 

liczby wyjazdów za granicę, związany z chęcią uzyskania pobytu stałego z ok. 
47 do 17 tys. Jednak już w 2012 r. nastąpił wzrost liczby wyjazdów – do ponad 
21 tys. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 r. na-
stąpił wzrost liczby wyjazdów. Dane obejmujące pierwsze trzy kwartały 2013 r. 
wskazują ok. 26 tys. osób, które na stałe opuściły Polskę13. 

Szacuje się, że na koniec 2012 r. poza granicami Polski przebywało czasowo 
2130 tys. mieszkańców naszego kraju (tj. o ok. 70 tys. więcej niż w roku 2011), 
głównie wiążących swój wyjazd z podejmowaniem pracy lub jej poszukiwa-
niem. Dane wskazują na ponad 70% tego typu wyjazdów14. 

Podejmowanie pracy za granicą wiąże się w głównej mierze z wiekiem. Do 
poszukiwania zatrudnienia poza Polską skłonni są przede wszystkim ludzie mło-
dzi w wieku od 18 do 24 lat, a więc osoby, z jednej strony, najbardziej mobilne, 
z drugiej zaś – częściej niż przeciętnie zagrożone bezrobociem. Należy zatem 
zwrócić uwagę na wzrost zainteresowania ludzi młodych zatrudnieniem za gra-
nicą. Jeśli większość z nich zrealizuje swoje zapowiedzi, w kolejnych latach 
                                                 
12  Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą w 2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

Warszawa 2013.  
13  Podstawowe…, op. cit., s. 13. 
14  Ibidem, s. 13. 
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można się spodziewać zwiększenia skali migracji zarobkowych w tej grupie 
wiekowej. Wiele będzie zależeć od sytuacji na rynku pracy zarówno w Polsce, 
jak i w krajach, do których wyjeżdżają Polacy. 

Aktywność społeczna Polaków 

Polskie społeczeństwo od lat charakteryzowało się niskim poziomem 
wszystkich analizowanych wymiarów aktywności społecznej. Dopiero w ostat-
nich latach sytuacja w tym zakresie uległa niewielkiej poprawie. Jednakże jak 
wynika z badań, zdecydowana większość Polaków nie wykazuje zbytniego zain-
teresowania sprawami społecznymi. Jest to o tyle ważne, iż „społeczeństwo, któ-
re jest aktywne bez impulsów ze strony władzy publicznej, świadomie uczestni-
czy w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, samoorganizuje się i po-
dejmuje różne oddolne inicjatywy, określane jest mianem społeczeństwa obywa-
telskiego”15. 

Według danych CBOS, w roku 2011 tylko co ósmy dorosły Polak angażo-
wał się społecznie w pracę zarówno na rzecz swojej społeczności, jak i organi-
zacji obywatelskich, co czternasty działał w środowisku lokalnym, a niemal co 
piąty pracował wyłącznie w organizacjach obywatelskich. W sumie społecznicy 
stanowili w 2011 r. 2⁄5 ogółu dorosłych obywateli – 39%; i choć obecny wskaź-
nik zaangażowania w pracę społeczną jest najwyższy od 2001 r., to na tle innych 
krajów europejskich mamy wiele do nadrobienia16. 

Trzeba także nadmienić, że niektóre grupy społeczne angażują się bardziej 
od innych w działalność na rzecz ogółu. Najbardziej aktywne są osoby o dobrej 
sytuacji materialnej czy też religijne, a najmniej aktywne – osoby o najniższych 
dochodach, mieszkające w złych warunkach, a także starsze.  

Patologie społeczne 

Pojęcie „patologia” (z greckiego „pathos” – cierpienie, „logos” – nauka)  
w kontekście medycznym używane jest na określenie czynników wywołujących 
chorobę. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto używać pojęcia „patologia spo-
łeczna” dla określenia szeregu zachowań ludzkich, które skierowane były prze-
ciwko powszechnie akceptowanym wartościom i normom społecznym. 

Adam Podgórecki określa patologię społeczną jako „destruktywne i autode-
struktywne zachowania ludzi, grup lub całych społeczeństw”, a przez patologię 
                                                 
15 Aktywność społeczna, Europejska Fundacja Praw Człowieka, http://podrecznik.efhr.eu/1/ 

wydanie-1/aktywnosc-spoleczna/ [stan z 6.03.2014]. 
16  Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Centrum Badania Opinii 

Społecznych, Warszawa 2011. 
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społeczną rozumie „ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjo-
nowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej, niedają-
cej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w da-
nym społeczeństwie są akceptowane”, podsumowując, iż patologia społeczna to 
„postawy i zachowania ludzi, które naruszają podstawowe normy etyczne oraz 
wyrządzają mniej wymierne szkody społeczne”17. 

W miarę powiększania się społeczeństwa wzrasta również poziom patologii. 
Według teorii ukształtowanych na gruncie socjologicznym18 źródłem patologii 
społecznej może być w szczególności: 
— osłabienie więzi społecznych,  
— zakłócenia w stosunkach międzyludzkich,  
— niemożność urzeczywistnienia potrzeb i aspiracji na założonym poziomie  

i w określonym czasie,  
— niesprawiedliwy podział wytworzonych dóbr, 
— zagrożenie bezpieczeństwa jednostki czy grupy społecznej; 
— ścieranie się interesów grup ludzi o charakterze etnicznym, językowym, kul-

turowym, religijnym. 
Źródeł patologii społecznej trzeba też poszukiwać w skutkach procesów 

przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i politycznych.  
W następstwie zmian ustrojowych i przejścia od gospodarki centralnie pla-

nowanej do gospodarki rynkowej ujawniły się w Polsce nowe źródła i przejawy 
patologii, takie jak: 
— bezrobocie, 
— bezdomność, 
— ubóstwo i bieda, 
— alkoholizm, 
— narkomania, 
— prostytucja, 
— przestępczość. 

Bezrobocie 

Bezrobocie okazało się najbardziej dotkliwym skutkiem transformacji ustro-
jowej z 1989 r. Jego gwałtowny wzrost odczuły w Polsce całe grupy społeczne. 
Negatywne następstwa bezrobocia, najczęściej długotrwałego, dotykają wielu 
sfer funkcjonowania człowieka, a w szczególności:  
— sfery materialnej (ograniczenie konsumpcji),  
— sfery psychicznej (popadanie w depresję), 
— sfery zdrowotnej (brak możliwości leczenia), 

                                                 
17  A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 24. 
18  A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, 

nr 1, s. 157. 
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nych organizacji pomocowych mówią jednakże nawet o kilkuset tysiącach bez-
domnych.  

Tak duże rozbieżności w statystykach wynikają między innymi z faktu, iż 
większość osób bezdomnych korzysta z kilku źródeł pomocy, nie wszyscy chcą 
korzystać z oficjalnych form pomocy, a także występuje zjawisko częstego 
przemieszczania się bezdomnych po kraju.  

Ubóstwo i bieda 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce z powodu 
skrajnego ubóstwa cierpią ok. 2 miliony osób. Dochody tej kategorii osób nie 
pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Kolejne 5 milio-
nów osób zmaga się z trudnymi warunkami życiowymi. 

Mimo że dane te wskazują na wciąż zmniejszającą się sferę ubóstwa, to jed-
nocześnie zwiększa się liczba ubogich osób utrzymujących się z przeróżnych za-
siłków, świadczeń rentowych czy pielęgnacyjnych (wymieniony wskaźnik 
wzrósł od 2009 r. z 28,5 do aż 36,4% osób ubogich w Polsce w roku 2011).  

Ubóstwem są zagrożone przede wszystkim: 
— rodziny niepełne i wielodzietne,  
— mieszkańcy wsi, 
— dzieci – ponad 20% z nich stoi przed groźbą życia w nędzy. 

Dzieci dotyka jeszcze jeden problem związany z ubóstwem, a mianowicie 
niedożywienie – w roku 2010 dożywiania wymagało ponad 130 tysięcy dzieci 
(liczba ta stale rośnie). W Polsce rysuje się wyraźnie problem dziedziczenia 
ubóstwa, dzięki któremu całe pokolenia są wykluczone z życia społecznego22. 

Alkoholizm 

Alkoholizm uniemożliwia człowiekowi powstrzymanie się od spożycia al-
koholu, które wówczas wykracza poza ramy przyjętego społecznie sposobu pi-
cia. Na uzależnienie od alkoholu najczęściej ma wpływ dziedziczność, a także 
presja środowiska społecznego. Alkoholikami są „osoby nadmiernie pijące,  
u których zależność od alkoholu osiągnęła taki stopień, że wykazują wyraźne 
zaburzenia psychiczne bądź zachowują się w sposób przynoszący szkodę ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ich stosunkom z osobami drugimi, ich sy-
tuacji społecznej i ekonomicznej. Są to również ludzie, którzy wykazują objawy 
zwiastujące takie zaburzenia. A zatem wymagają oni leczenia”23. 

Jak wynika z raportu Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Euro-
pie i Polsce, pod względem picia znajdujemy się w europejskiej czołówce. Sta-
tystyczny Polak wypija rocznie 13,6 litra czystego alkoholu podczas gdy średnia 
                                                 
22  Ubóstwo i niedożywienie w Polsce, Polska Akcja Humanitarna, http://www.pah.org.pl/o-

pah/186/ubostwo_i_glod_w_polsce [stan z 6.03.2014]. 
23  U. Świętochowska, Patologie cywilizacji…, op. cit., s. 110–111. 
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dla krajów Unii Europejskiej to 12,45 litra alkoholu, a dla świata wynosi 6,13 li-
tra. Według raportu Polska musi co roku wydawać ponad 15 mld euro na po-
krywanie społecznych kosztów nadużywania alkoholu24. 

Jak lekceważąco odnoszą się Polacy do problemu alkoholowego, może 
świadczyć zwiększająca się z roku na rok liczba zatrzymanych kierowców będą-
cych pod wpływem alkoholu.  

Przestępczość 

Narastanie przestępczości oraz, co za tym idzie, spadek poczucia bezpie-
czeństwa obywateli polskich potwierdza raport Diagnoza społeczna 2013, przy-
gotowany przez zespół prof. Janusza Czapińskiego. W najnowszej edycji bada-
nia udział wzięło ponad 12 tys. gospodarstw domowych i ponad 26 tys. indywi-
dualnych respondentów25. 

Według powyższego raportu w latach 1993–2003 stale rosła liczba ofiar 
kradzieży i włamań do domów i mieszkań, nie zmieniał się natomiast odsetek 
ofiar napadów i pobić. Próby sondażowe pokazują także wzrost w tym okresie 
liczby osób oskarżonych zarówno w sprawach karnych, jak i z powództwa cy-
wilnego. Po 2005 r. nastąpił znaczny spadek liczby zgłoszeń ofiar kradzieży (do 
połowy stanu z 2005 r. w ostatnich latach) i włamań do domów i mieszkań. 
Liczba ofiar napadów i pobić spadała do roku 2011, ale w ostatnich dwóch la-
tach zaczęła ponownie rosnąć, choć ciągle jest mniejsza niż na początku wieku.  

W przypadku Polski pogarszające się wskaźniki dotyczące przestępczości 
skorelowane są z poziomem bezrobocia.  

O społecznym zagrożeniu bezpieczeństwa III RP  

Streszczenie 
W prezentowanym artykule podjęto próbę opisu i charakterystyki wybranych współczesnych 

zagrożeń bezpieczeństwa Polski o charakterze niemilitarnym. W tym celu przedstawiono wzajem-
ne relacje i zależności pomiędzy kategoriami pojęciowymi: bezpieczeństwo – bezpieczeństwo na-
rodowe – bezpieczeństwo społeczne. Dokonano także przeglądu wybranych problemów społecz-
nych, do których zaliczono:  
— postępujący proces starzenia się ludności,  
— migracje zagraniczne Polaków, 
— niski poziom aktywności społecznej, 
— zjawiska patologii społecznej, a w szczególności: zakresu i struktury bezrobocia, bezdomności, 

ubóstwa, przestępczości, prostytucji, narkomanii i alkoholizmu.  

                                                 
24  Ekonomiczne aspektów skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, Instytut Organizacji 

Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013. 
25  Diagnoza społeczna warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, War-

szawa 2011.  
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Wobec zmian o charakterze politycznym, społecznym czy technologicznym, które nasiliły się 
końcem XX wieku, współcześnie przyjmuje się, że zjawiska niemilitarne oraz ich skutki stały się 
większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości niż groźba otwartego konfliktu zbrojnego. 
Wymienione kwestie społeczne potraktowano jako potencjalne zagrożenia. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, zagrożenia społeczne, patologie społeczne, bez-
pieczeństwo narodowe, model bezpieczeństwa społecznego. 

About Social Security Risks of the Third Republic 

Summary 
In the article attempts to describe and characteristics of selected contemporary Polish security 

risks of non-military. For this purpose, the article presents mutual relationships and dependencies 
between conceptual categories: security – national security – social security. The author has also 
made a review of selected social problems which included: 
— progressive aging of the population,  
— emigrating Poles  
— low level of social activity,  
— the phenomenon of social pathology, and in particular the scope and structure of unemploy-

ment, homelessness, poverty, crime, prostitution, drug addiction and alcoholism. 
In the face of the political, social or technological changes, which intensified at the end of the 

twentieth century, today assumed – that the phenomenon of non-military and their consequences 
have become more of a threat to the security of humanity than the threat of open conflict. These 
social issues were treated as potential threats. 

Keywords: social security, social risk, social pathologies, national security, social security model. 



 
 
 
 
 
 
 



PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ługosza w Częstochowie 
Res Politicae 2013, t. V 

Małgorzata SOJA* 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

UE–NATO: koncepcja Pooling & Sharing  
w kontekście aktualnych wyzwań  

i zagrożeń bezpieczeństwa 

Europejskie i światowe środowisko bezpieczeństwa podlega od ostatniej de-
kady wyjątkowo dynamicznym i głębokim zmianom, które w ciągu ostatniego 
roku jeszcze się zradykalizowały. Transnarodowy i globalny charakter współ-
czesnych, nowych zagrożeń zmusza wszystkie podmioty odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo do efektywnego zaangażowania, permanentnej gotowości re-
agowania i ich zwalczania. Żadne państwo czy organizacja nie są w stanie sa-
modzielnie przeciwdziałać tym współczesnym, jak i przyszłym zagrożeniom.  
A są one bardziej zróżnicowane, bardziej nieprzewidywalne, często posiadają 
charakter niemilitarny i pochodzą od trudno identyfikowalnych podmiotów po-
zapaństwowych. Terroryzm międzynarodowy, cyberterroryzm, rozpad pań-
stwowości, zagrożenia asymetryczne, proliferacja broni masowego rażenia, za-
kłócenia w dostawach energii czy niekontrolowane migracje i ich konsekwencje 
wymagają urozmaiconych instrumentów i różnej intensywności działań. Zmu-
szają Unię Europejską i NATO do wypracowania nowego podejścia do kryzy-
sów i ponownego przeanalizowania procesu efektywnego zarządzania nimi, 
obejmującego polityczne, cywilne i wojskowe podejście, z zaakcentowaniem 
zdolności skutecznego przewidywania i zapobiegania im. Dodatkowo w czasie 
kryzysu finansowego i zagrożeń również w najbliższym otoczeniu Europy koor-
dynacja kompleksowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa i szeroka 
współpraca jest koniecznością, sprzyjającą efektywnemu wykorzystywaniu 
środków.  

                                                 
*  m.soja@ajd.czest.pl. 



116 Małgorzata SOJA 

Konieczność efektywniejszej kooperacji? 

Współpraca instytucjonalna obu pomiotów i ustanowienie strategicznego 
partnerstwa były ważną potrzebą chwili końca ostatniej dekady XX wieku. Dziś 
kwestia wzajemnych relacji i zobowiązań jest bardzo drażliwym problemem. 
Obie organizacje (UE i NATO), posiadające 21 wspólnych członków, nie są  
w stanie ukształtować odpowiednich dla stworzenia skutecznego systemu 
wspólnego bezpieczeństwa stosunków, mimo konieczności współpracy w mi-
sjach pokojowych i wojskowych. Pod względem strategicznym, strukturalnym  
i operacyjnym zdają się przechodzić kryzys, choć chyba UE w wymiarze obron-
nym większy. Obie muszą odnaleźć się w sytuacji presji budżetowej i oszczęd-
ności. Mmuszą starać się zapewnić spójność i efektywność wzajemnych wysił-
ków, minimalizując ich duplikowanie, jednocześnie rozwijając zdolności, aby  
w razie konieczności działać w terenie, w celu opanowywania kryzysów.  
W sierpniu 2011 r. Sekretarz Generalny NATO wezwał europejskie państwa 
członkowskie do większej współpracy w zakresie zakupu sprzętu obronnego, 
szkolenia i specjalizacji zadań wojskowych1. Jest to zgodne z założeniami „inte-
ligentnej obrony” (Smart Defence), programu, którego realizacja została szcze-
gółowo omówiona podczas szczytu NATO w Chicago, w maju 2012 r., a która 
zainicjowana została w styczniu 2011r., jako wezwanie do bardziej efektywnego 
wykorzystywania budżetów wojskowych i bardziej otwartego rynku wyposaże-
nia obronnego. Przestrogi płynące ze strony NATO znane są od lat i dotyczą sta-
le tej samej kwestii: oporu Europy przed wzmożonym wysiłkiem i większą od-
powiedzialnością za własne bezpieczeństwo i obronę. Wszyscy są świadomi, że 
dzielenie się obciążeniami wewnątrz NATO zapewnia poszczególnym pań-
stwom członkowskim osiąganie znacznie wyższego poziomu bezpieczeństwa niż 
samodzielnie podejmowane wysiłki, a co ważniejsze – generuje też mniej kosz-
tów. Jednak „ta zbiorcza polisa ubezpieczeniowa wymaga opłacania składek”. 
Wszyscy członkowie muszą wykazywać przede wszystkim wolę polityczną do 
kontynuowania inwestycji w obronę oraz wnosić sprawiedliwe udziały do orga-
nizacji2. „Jeśli europejskie cięcia wydatków obronnych będą kontynuowane, 
zdolność Europy do bycia siłą stabilizującą szybko zniknie”3. 

                                                 
1  G. Faleg, A. Giovannini, The EU between Pooling & Sharing and Smart Defence. Making  

a virtue of necessity?, „CEPS Special Report”, Centre for European Policy Studies, No. 61, 
May 2012, s. 2.  

2  A. Fogh Rasmussen, Bezpieczeństwo i skutki ograniczeń budżetowych, „NATO Review”, 2010, 
http://www.nato.int/docu/review/2010/Lisbon-Summit/Security-budgets-constraints/PL/index. 
htm [stan z 25.01.2013]. 

3  A. Fogh Rasmussen, The Atlantic Alliance in Austere Times, „Foreign Affairs” July/August 
2011, http://www.foreignaffairs.com/articles/67915/anders-fogh-rasmussen/nato-after-libya 
[stan z 25.01.2013]. 
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Obecne ograniczenia budżetowe, porównywalne do tych po zakończeniu 
„zimnej wojny”, są poważnym problemem, który zmusza do komplementarnej 
kooperacji, optymalizacji oraz eliminacji marnowania sił i środków. Ale wy-
zwania natury politycznej, odmienna percepcja zagrożeń i różnice w inwesty-
cjach na obronę i bezpieczeństwo nie sprzyjają budowaniu i zacieśnianiu współ-
pracy na poziomie politycznym i operacyjnym. 

Tworzenie wspólnych zdolności w kontekście regulowania stosunków mię-
dzy UE a NATO stało się sprawą konieczną już w momencie podjęcia decyzji  
o wyposażeniu Unii w zdolności wojskowe w ramach ESDP. Porozumienie Ber-
lin Plus z 2003 r. zagwarantowało Unii prowadzenie samodzielnej operacji  
z wykorzystaniem zasobów sojuszniczych, włącznie z komórkami planistycz-
nymi i europejskim dowództwem Sojuszu, oraz wzajemne konsultacje i koordy-
nację rozwoju ich potencjału wojskowego. Mechanizm wykorzystany został 
dwukrotnie, ale formuła porozumienia wyczerpała się. W autonomicznych ope-
racjach UE i NATO formalna współpraca nawiązywana nie jest, bo nie przewi-
dują jej ustalenia Berlin Plus, co w rezultacie wyklucza także zacieśnione kon-
sultacje między głównymi organami UE i NATO4. 

Wydaje się, że największym mankamentem tej współpracy jest oparcie jej na 
działaniach ad hoc, a nie strategicznym, systemowym podejściu, uwzględniają-
cym całe spektrum problemów. 3 listopada 2005 r. powstał wprawdzie Stały Ze-
spół Łącznikowy NATO przy Sztabie Wojskowym UE, a 1 marca 2006 r. powo-
łano Komórkę Planistyczną UE w Kwaterze Głównej NATO5, jednak współpra-
ca obu organizacji na teatrach działań w rejonach, gdzie obie prowadzą operacje 
wspólnie (np. Afganistan, Somalia), nie jest dostatecznie skoordynowana. Ko-
operacja między Europejską Agencją Obrony i natowskim Sojuszniczym Do-
wództwem ds. Transformacji w różnych dziedzinach jest w prawdzie promowa-
na, ale wymaga również zacieśnienia. 

Politycznie relacje znajdują się w impasie od 2004 r. Konflikt cypryjsko-
turecki skutecznie uniemożliwia porozumienie i współpracę na najwyższym 
szczeblu. Z tego względu dyskusja na tematy inne niż operacyjne, aby nie dopu-
ścić do możliwości udziału w niej Cypru, jest wykluczona na poziomie Rady 
Północnoatlantyckiej (NAC) i Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (PSC)6. 
Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich rozmawiają więc pod-
czas spotkań nieformalnych, co w żadnym razie nie przybliża do wyjścia z poli-
tycznego pata.  

                                                 
4  M. Terlikowski, Stan i perspektywy partnerstwa UE i NATO, „Biuletyn PISM” 2010, nr 106 

(714), s. 2273. 
5  Zob. NATO’s relations with the European Union, April 2009, http://www.nato.int/summit 

2009/topics_en/21-nato-eu_strategic_partnership.html [stan z 17.02.2013]. 
6 Relacje UE–NATO, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/ 

europejska_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/relacje_ue_nato [stan z25.01.2013]. 
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Inicjatywy dotyczące poprawy relacji UE–NATO, które pojawiły się  
w ostatnim czasie, również nie przyniosły oczekiwanego skutku. Poszczególne 
państwa zgłosiły szereg postulatów zintensyfikowania współpracy, ale żadne nie 
zostały zrealizowane. W lipcu 2008 r. Francja zaproponowała powołanie Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. Koordynacji Działań Operacyjnych UE i NATO w Ko-
sowie i w Afganistanie, która miałaby zapewnić większą koordynację działań 
obu organizacji7. W listopadzie 2008 r. państwa nordyckie wysunęły postulat 
zacieśnienia współpracy w ramach ćwiczeń zarządzania kryzysowego, ustano-
wienia cyklicznych wspólnych sesji grup roboczych UE i NATO oraz zacieśnie-
nia współpracy między Europejską Agencją Obrony a NATO, z uwzględnieniem 
udziału Turcji w poszczególnych programach Agencji. W grudniu 2008 r. Turcja 
zasugerowała powołanie Nieformalnej Grupy Konsultacyjnej NATO–UE8,  
a Polska z Francją, podczas szczytu międzyrządowego listopadzie 2009 r., wy-
sunęły propozycję określenia zasad współpracy między Kwaterą Główną NATO 
a Radą i Komisją Unii Europejskiej w celu poprawy dialogu politycznego mię-
dzy organizacjami, włącznie z nowym porozumieniem o współpracy NATO–
UE9. Również propozycja ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski, Nie-
miec i Francji, wyrażona w liście do szefowej unijnej dyplomacji, Catherine 
Ashton, z grudnia 2010 r. i dotycząca ściślejszej współpracy UE z NATO i lep-
szej koordynacji misji cywilno-wojskowych w świecie10, póki co, nie znalazła 
szczęśliwego finału. Wszystkie wspomniane inicjatywy pozostają w sferze reto-
ryki, od lat będąc bardziej ideami niż rzeczywistością.  

Wyzwania i zagrożenia 

Zarówno UE, jak i NATO stoją przed koniecznością sprostania wielu wyzwa-
niom strategicznym i przeciwstawienia się zróżnicowanym, nowym zagrożeniom. 
Choć ich percepcja jest często odmienna, nie ulega wątpliwości, że żadnego pro-
blemu pojedyncza organizacja nie jest w stanie rozwiązać sama, podobnie jak 
żadne państwo członkowskie w pojedynkę nie może samodzielnie pozwolić sobie 
na utworzenie zrównoważenie rozwijającego się i konkurencyjnego na arenie glo-
                                                 
7  Zob. Speech by NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer at the High-level seminar on 

relations between the European Union and NATO, Paris, 07 July 2008, http://www.nato.int/ 
docu/speech/2008/s080707b.html [15.02.2013]. 

8  Zob. Relacje UE–NATO, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 
http://www.msz.gov.pl/Relacje,UE,-,NATO,29343.html [17.02.2013]. 

9  Polska i Francja za ściślejszą współpraca w NATO i UE http://www.wp.mil.pl/pliki/Media/ 
Media2009/pap_2009_11_06.doc [17.02.2013]. 

10  Ministers of Foreign Affairs of France, Germany and Poland & Ministers of Defence of 
France, Germany and Poland to Ms Catherine Ashton, High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy, 6 December 2010, http://www.bruxelles2.eu/wp-content/ 
uploads/2010/12/LetPSDCFrAllPl@Pl101013en.pdf [20.01.2013]. 
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balnej przemysłu obronnego. Niezbędna jest współpraca i to na najwyższym po-
ziomie. Którym wyzwaniom organizacje są w stanie realnie sprostać? 

Gros wyzwań pochodzi w wnętrza ich samych. Zreformowana traktatem li-
zbońskim CSDP (Common Security and Defence Policy, Wspólna Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony) wciąż jest słaba, by nie powiedzieć dosadniej – że  
w praktyce nie funkcjonuje. UE od lat wyraża ambicje bycia aktorem global-
nym, a nowy traktat miał ją ku temu przybliżyć. Polityka bezpieczeństwa i obro-
ny jest jednak wciąż międzyrządowa, a państwa pozostały dalekie od jedno-
myślności. Reforma miała również urzeczywistnić jedność i skuteczność CSDP, 
tymczasem –  mimo obwieszczenia sukcesu o sprawnym systemie antykryzyso-
wym operacjach europejskich i grupach bojowych – wydarzenia ostatniego roku 
w Afryce obnażyły niemoc UE. Interwencja w Libii potwierdziła wszystkie ist-
niejące już braki, jak również utrwaliła przekonanie o swoistej bezradności  
i pomijaniu mechanizmów CSDP, chociażby w przypadku organizacji misji im-
plementującej rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 197311. Unaoczniła się 
niezdolność do jakiegokolwiek działania i niewykorzystania nowych instrumen-
tów. Wysiłki podjęte na początku 2011 r. przez Francję i Wielką Brytanię nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów, a dodatkowo okazało się, że oba państwa 
mają ograniczone możliwości wpływania i przekonywania europejskich partne-
rów do odważniejszej polityki. Szczególnie rozczarowująca okazała się postawa 
Niemiec, które nie tylko nie zaangażowały się w operację „Świt Odysei”, ale by-
ły również jedynym, obok państw BRICS, krajem w Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ, który nie poparł rezolucji. Ten fakt jest szczególnie istotny z punktu wi-
dzenia europejskiej autonomii obronnej, bowiem utworzenie ESDP w 1999 r.  
i jej dalszy rozwój nie byłyby możliwe, gdyby nie zgodne współdziałanie trzech 
najważniejszych państw Unii. W tej chwili trudno o taki konsensus, a kryzys li-
bijski symbolizuje zmierzch słabnącej idei budowania wspólnego, europejskiego 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Sprawujące wówczas prezydencję Węgry 
nie zainteresowały się dostatecznie sytuacją, a każde państwo członkowskie wy-
rażało w zasadzie odmienne stanowisko, w rezultacie czego w świat poszedł 
przekaz o całkowitym fiasku CSDP12. Mimo że uczestniczyły w niej przede 
wszystkim państwa europejskie, strategiczny sprzęt i środki rozpoznania dostar-
czyli Amerykanie. Podobnie w Syrii ujawniła się nieadekwatność UE w regio-
nach, w których krzyżują się interesy geopolityczne mocarstw i ambitnych gra-
czy regionalnych13.  

                                                 
11  Zob. N. Rettman, Germany plays up Arab scepticism on Libya action, „European Observer”, 

21.03.2011, http://euobserver.com/news/32030 [stan z 25.01.2013]. 
12  Zob. N. Koenig, The EU and the Libyan Crisis: In Quest of Coherence?,  „IAI Working Papers”, 

Istituto Affari Internazionali, July 2011, http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1119.pdf [stan z 
25.01.2013].  

13  Zob. V. Vaisse, H. Kundani, European Foreign Policy Scorecard 2012, European Council on 
Foreign Relations, January 2012, s. 94–111. 
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Grupy bojowe, najważniejszy element zdolności wojskowych UE, prezentu-
ją się równie niekorzystnie. Ilekroć pada propozycja ich użycia, nie są w stanie 
się zmobilizować, bo nie udaje się uzyskać wymaganej jednomyślności w pań-
stwach członkowskich. Ich adaptacja do wymagań współczesnych potrzeb ope-
racyjnych i dynamicznie zmieniającego się otoczenia międzynarodowego jest 
problematyczna. Większość państw UE, niechętna znacznemu angażowaniu się 
w operacje wojskowe, blokuje próby ich użycia. Choć grupy bojowe pozostają  
w pełnej gotowości operacyjnej od 2007 r., państwa członkowskie UE nie zde-
cydowały się dotychczas na ich użycie. Zasadniczym powodem tej decyzji jest 
brak woli politycznej, wysokie koszty ewentualnej operacji, a także wciąż istnie-
jące braki w zakresie kluczowych zdolności wojskowych (transport strategiczny, 
śmigłowce, zabezpieczenie medyczne) w wielu państwach Unii. Skutkiem tego 
stanu rzeczy jest obserwowany spadek wartości grup jako skutecznego narzędzia 
reagowania kryzysowego UE, przejawiający się m.in. w niepełnym obsadzeniu 
przez państwa członkowskie części planowanych sił w br.14 

Do tego dochodzi oczywiście problem spadającego zainteresowania krajów 
członkowskich inwestowaniem w CSDP. Jeszcze przed kryzysem ekonomicz-
nym trudno było pozyskać wymagany sprzęt i personel. Kraje najbardziej zainte-
resowane zorganizowaniem określonej operacji były zazwyczaj zmuszone do 
zapewnienia większości sił i środków, gdy inne zadowalały się symbolicznymi 
wkładami, w postaci kilku oficerów w dowództwie misji. Po części wynika to  
z systemu finansowania operacji UE, który obciąża państwa kosztami proporcjo-
nalnie do liczby personelu i sprzętu wysyłanego na misję, ale efekt jest znany15. 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa (ESB) straciła swoją aktualność i wy-
maga nowelizacji16. Jej uzupełnienie sugeruje dostosowanie się do nowych wa-
runków i potrzeb, ale wciąż dokument taki nie powstał17. Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego RP zaproponowało, aby do nowelizacji ESB doprowadzić poprzez 
uruchomienie i przeprowadzenie Strategicznego Przeglądu Polityki Bezpieczeń-
stwa UE, który mógłby zakończyć się opublikowaniem Białej Księgi polityki 
bezpieczeństwa i obrony UE. Strategiczny Przegląd Polityki Bezpieczeństwa UE 
mógłby zostać przeprowadzony na przykład przez Grupę Mędrców, powołanych 
przez Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela UE do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa18. 
                                                 
14  Zob. Międzynarodowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Common Challenge-12”, „Tygodnik 

BBN”, nr 112, s. 8, http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=12435 [stan z 17.02.2013].  
15  Zob. Common Foreign and Security Policy structures and instruments after the entry into force 

of the Lisbon Treaty, European Peacebuilding Liaison Office, April 2012, http://www.eplo.org 
/.../EPLO_Briefing_Paper_1-2012_CFSP_After_Lisbon.pdf [stan z 17.02.2013]. 

16  A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, Bruksela 2003. 
17  Report on the Implementation of the European Security Strategy – Providing Security in  

a Changing World, European Council, Bruksela, grudzień 2008. 
18  Zob. Wystąpienie Szefa BBN Stanisława Kozieja na konferencji „Rethinking the European Se-

curity Strategy”, Warszawa, 24–25 października 2011, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3456/ 
Konferencja_na_temat_strategii_bezpieczenstwa_Unii_Europejskiej.html? [stan z 15.02.2013].  
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Wewnątrz NATO część z tych problemów ma podobny charakter. Ale aby 
Sojusz spełniał swoją rolę, prowadząc skuteczną politykę obrony w celu spro-
stania wyzwaniom zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, konieczne jest 
zrównoważone połączenie zdolności konwencjonalnych, nuklearnych i obrony 
przeciwrakietowej, a także adekwatna obecność amerykańskich zdolności w Eu-
ropie. Ta ostania kwestia wydaje się szczególnie poważna wobec przesunięcia 
strategicznego zainteresowania USA z Europy do Azji. W sytuacji politycznego 
wyłaniania się „reszty świata” i wzrastającej potęgi Chin amerykańskie oddale-
nie od problemów Europy i skupienie się na regionie Azji i Pacyfiku szczegól-
nego zdziwienia nie wzbudza, ale może generować problemy dla kontynentu19. 
Sukcesywnie postępująca redukcja obecności wojskowej USA w Europie wy-
musza przyjęcie przez nią większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kon-
tynentu i jego otoczenia. A wśród państw europejskich maleje zainteresowanie 
operacjami poza obszarem traktatowym, więc głównym wyzwaniem strategicz-
nym pozostaje charakter funkcjonowania sojuszu. 

NATO podczas szczytu w Chicago20 zadeklarowało chęć zachowania zdol-
ności do wspólnej obrony i reagowania kryzysowego, w tym w oparciu o współ-
pracę z UE. Jako cel postawiło sobie zbudowanie do 2020 r. nowoczesnych, ści-
śle powiązanych sił, wyposażonych, wyszkolonych i dowodzonych tak, by mo-
gły współdziałać w każdych warunkach i w każdym miejscu. W centrum nowe-
go podejścia znalazło się „Smart Defence”, projekt zachęcający do współpracy 
w zakresie rozwoju, zdobywania i utrzymywania zdolności wojskowych, przy 
dostosowaniu ich do bieżących problemów bezpieczeństwa. Jego rozwój zakłada 
konkretne działania w zakresie: szkolenia kontrolerów lotu (FAC/JTAC); obro-
ny chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej (CBRN); szkolenia pi-
lotów śmigłowców (MATC); wspólnej logistyki; placówek medycznych, wielo-
narodowego eksperymentowania; budowania wspólnej zdolności w zakresie lot-
niczych patroli morskich, szkoleń dotyczących zwalczania improwizowanych 
ładunków wybuchowych (C-IED), a także w innych dziedzinach21. 

Nowa koncepcja strategiczna NATO z listopada 2010 r. kładzie nacisk na 
współpracę z UE tak, aby te dwie organizacje odgrywały komplementarne, nie 

                                                 
19  Dużym wyzwaniem są coraz nowocześniejsze armie w gospodarkach wschodzących. Nowymi 

podmiotami stały się Chiny, Rosja, Indie i Brazylia (tzw. kraje BRIC). W 2010 r. oficjalny bu-
dżet obronny Chin wyniósł 114,3 mld dolarów, choć można podejrzewać, że jest on w rzeczy-
wistości większy. Mimo faktu, że amerykańskie wydatki są prawie sześciokrotnie wyższe 
(687,1 mld dolarów w 2010 r.), niepokojąca jest zarówno tendencja wzrostowa budżetu obron-
nego Chin, jak i brak jego przejrzystości. Do roku 2015 chiński budżet obronny ma wzrosnąć  
w przeliczeniu na euro do 250 mld, zob. The SIPRI Military Expenditure Database, 
http://milexdata.sipri.org. 

20  NATO Summit meetings of Heads of State and Government, Chicago, 21–22 May 2012, 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_84074.htm. 

21  Zob. NATO Smart Defence, „NATO Review”, http://www.nato.int/docu/review/topics/en/ 
Smart-Defence.htm. 
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zaś konkurencyjne względem siebie role, jednak dalszych wskazówek w tym 
kierunku brak, a „szczegółowe” zapisy mogą świadczyć o tym, że będzie to 
współpraca w znacznej mierze w sferze konsultacji i wymiany doświadczeń, nie 
zaś w realnym działaniu22. 

Pomimo tego, że lizboński szczyt potwierdził kluczowe znaczenie artykułu 5, 
nadal trwa debata, co miałoby to oznaczać w warunkach XXI wieku, kiedy za-
grożenia dla bezpieczeństwa są tak zróżnicowane i sięgają od tych stwarzanych 
przez podmioty państwowe do zagrożeń ze strony pozapaństwowych ugrupowań 
zbrojnych, korzystających w asymetryczny sposób z całego zakresu środków: od 
broni bardzo zaawansowanej technicznie po mało zaawansowane uzbrojenie 
wzbudzające terror i powodujące duże straty wśród ludności cywilnej. Do tego 
dochodzą także zagrożenia: w przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni, bezpie-
czeństwa energetycznego, bronią masowego rażenia i dążenia organizacji terro-
rystycznych do wejścia w jej posiadanie. Niektóre państwa członkowskie nadal 
bardziej zainteresowane są planowaniem obrony terytorialnej według tradycyj-
nych wzorców niż akceptowaniem nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań 
dotyczących budowania siły obronnej w oparciu o zróżnicowane zagrożenia oraz 
interesy narodowe. A we współczesnym świecie obrona terytorialna musi obej-
mować również ochronę krytycznych elementów infrastruktury, zarządzanie 
skutkami, planowanie udaremnienia ataku z wykorzystaniem technologii pulsu 
elektromagnetycznego (Electro-Magnetic Pulse), aspektów bezpieczeństwa 
energetycznego oraz operacji cybernetycznych. Powstaje jednocześnie pytanie, 
kiedy i jak atak cybernetyczny lub atak na infrastrukturę energetyczną może być 
powiązany z niebezpiecznym działaniem sponsorowanym przez państwo, wobec 
którego obrona zasobów NATO staje się wyzwaniem w pełni wynikającym z ar-
tykułu 523. 

Osobny problem stanowi obawa niektórych członków przed przyznaniem 
NATO trwałej roli w nowych dziedzinach z powodu niepotrzebnej militaryzacji 
tych kwestii, które powinny pozostać wyłącznie zagadnieniami politycznymi. 
Jeszcze inni wyrażają zaniepokojenie, że zajmowanie się nimi odwróci uwagę 
organizacji od jej kluczowych zadań związanych z obroną zbiorową24. 

                                                 
22  Active Engagement, Modern Defence – Strategic Concept for the Defence and Security of The 

Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government 
in Lisbon, Lizbona, 19 listopada 2010, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_ 
68580.htm [stan z 25.01.2013]. 

23  J.K. Davis, NATO po 11 września: amerykański punkt widzenia, „NATO Review” 2011, 
http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/NATO-US-Perspective-9-11/PL/index.htm 
[stan z 20.01.2013]. 

24  G. Iklody, Nowe wyzwania – nowe NATO, „NATO Review” 2011, http://www.nato.int/ 
docu/review/2010/Lisbon-Summit/New-Nato/PL/index.htm 
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Łączenie i podział funkcji  

Wzmocnienie kooperacji wojskowej w postaci inicjatyw Smart Defence 
(NATO) oraz Pooling & Sharing, (P & S; UE) nie jest nową koncepcją, ale po-
łożenie na nich nacisku w tej chwili z pewnością dowodzi nowego podejścia do 
efektywnej współpracy międzynarodowej w zakresie większej koncentracji  
i wspólnego użytkowania zasobów wojskowych. Są poniekąd efektem ograni-
czeń budżetowych państw członkowskich, bowiem we wszystkich krajach UE,  
z wyjątkiem nielicznych (np. Polska), środki przeznaczane na obronę sukcesyw-
nie maleją. W latach 2009–2011 wydatki obniżyły się o 17 mld euro, kwotę 
równą połowie budżetu obronnego Niemiec. W 2010 r. zmalały do poziomu z lat 
2000–2001, osiągając kwotę 204 mld euro. Zamówienia na nowe uzbrojenie, np. 
na helikoptery NH-90 czy samoloty F-35, muszą w takiej sytuacji być mniejsze 
w najbliższych latach25. P & S oraz Smart Defence poprzez racjonalne zarządza-
nie zasobami mają zapobiec zbyt dużej fragmentacji rynków obronnych i w za-
łożeniu powinny się uzupełniać. Jeśli wdrażanie tych idei pozwoli rzeczywiście 
zmniejszyć koszty wydatków na obronę, będzie to realny krok do przodu, ozna-
czający efektywne wykorzystanie środków.  

P & S jest szeroką formą współpracy i wydaje się stanowić remedium na 
niewydolność militarną i europejskie niedociągnięcia w zdolnościach, zapewnia-
jąc samowystarczalność państw członkowskich w kwestiach obronności w wa-
runkach kryzysu finansowego26. W oficjalnym dyskursie unijnym P & S zaist-
niała w drugiej połowie 2010 r., podczas nieformalnego spotkania ministrów 
obrony w Gandawie, w trakcie którego wyrażona została polityczna wola pogłę-
biania współpracy w zakresie obronności. Niemcy i Szwecja w dokumencie za-
tytułowanym European Imperative. Intensifying Military Cooperation in Europe 
(Ghent Initiative) zaproponowały zacieśnianie współpracy wojskowej w trzech 
obszarach: 
1. zdolności i struktury wsparcia, które są uważane za niezbędne dla żywot-

nych interesów poszczególnych państw, a utrzymywane na poziomie krajo-
wym, docelowo prowadzące do zwiększenia interoperacyjności, obejmujące 
wsparcie bojowe, siły bojowe, wsparcie wywiadowcze, samoloty bojowe  
i okręty wojenne; 

2.  zdolności i struktury wsparcia, w ramach których możliwa jest większa 
współpraca bez tworzenia zbyt silnych zależności pomiędzy państwami, któ-
rą można określić mianem pooling, np. siły wsparcia, niebiorące udziału  
w misjach zagranicznych i jednostki szkoleniowe oraz jednostki strategicz-
nego (SAC) i taktycznego (EATF) transportu powietrznego; 

                                                 
25 W. Lorenz, M. Terlikowski, Rozmowy o fuzji koncernów EADS i BAE – rosnące ambicje Euro-

py, „Biuletyn PISM” 2012, nr 84(949), s. 2743. 
26  Council conclusions on pooling and sharing of military capabilities, Council of the European 

Union, 3157th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 22 and 23 March 2012. 
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3.  zdolności i struktury wsparcia, w których wzajemne zależności i poleganie 
na sobie europejskich partnerów są dopuszczalne w ramach międzynarodo-
wego podziału ról i zadań, np. w obszarze edukacji i szkoleń lub zdolności 
związanych z patrolowaniem akwenów morskich z powietrza lub patrolowa-
niem przestrzeni powietrznej27. 
W konkluzjach Rady UE z grudnia 2010 r. zobowiązano Europejską Agen-

cję Obrony do intensyfikacji prac nad określeniem obszarów, w odniesieniu do 
których można łączyć zdolności i dzielić się nimi, uwzględniając różnorodność 
doświadczeń w państwach członkowskich, oraz do wsparcia dobrowolnych wy-
siłków państw na rzecz realizowania inicjatyw dotyczących łączenia zdolności  
i dzielenia się nimi28. W lutym 2011 r. Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicz-
nych i Polityki Bezpieczeństwa zobowiązała „dwudziestkę siódemkę” do przed-
stawienia swoich postulatów i preferencji z tym zakresie, bo obserwowane luki 
w zdolnościach są poważne i dotyczą m.in. tankowania w powietrzu, nadzoru 
morskiego, bezzałogowych statków latających, ochrony i działań w przypadku 
zagrożeń wynikających z użycia broni biologicznej, radiologicznej i nuklearnej, 
łączności satelitarnej, wywiadu, obserwacji i rozpoznania oraz systemów infor-
matycznych. 

Od drugiej połowy 2011 r. UE przeszła do etapu praktycznej realizacji 11 
projektów P & S29, które zostały zatwierdzone przez ministrów obrony państw 
UE w listopadzie 2012 r. Wśród krajów zainteresowanych inicjatywą znalazła 
się również Polska. Choć jest zainteresowana pięcioma programami z zakresu  
P & S, dotychczas podpisała tylko porozumienie dotyczące rozpoznania na mo-
rzu (maritime surveillance networking). Pozostałe programy inicjatywy dotyczą: 
tankowania w powietrzu, łączności satelitarnej, szkolenia pilotów myśliwców  
i węzłów transportowych30. Ich realizacja przebiega na różnym etapie. Wraz  
z grupą ośmiu krajów Polska podpisała list intencyjny dotyczący tankowania  
w powietrzu, dzięki czemu, po określeniu podziału korzyści, obowiązków  
i kosztów z niego wynikających i w końcu podpisaniu umowy, będzie możliwe – 
przy stosunkowo niewielkich kosztach – zwiększenie możliwości działania sił 
powietrznych pośród zainteresowanych krajów. Dla krajów nieposiadających 

                                                 
27  European Imperative. Intensifying Military Cooperation in Europe. „Ghent Initiative”, Berlin 

and Stockholm, November 2010, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ 
sede/dv/sede260511deseinitiative_/sede260511deseinitiative_en.pdf [stan z 20.01.2013]. 

28  Obronność i rozwój, komunikat prasowy, 3055 i 3056 posiedzenie Rady Unii Europejskiej, 
Bruksela, 9 grudnia 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/PL/foraff/ 
119224.doc [stan z 17.02.2013]. 

29  Zob. Ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i obro-
ny, Komisja Obrony Narodowej, nr 8, 14 marca 2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/ 
biuletyn.xsp?documentId=CF841F636BFFE0E7C12579C9003A3868 [stan z 15.02.2013]. 

30 Polska będzie najpewniej grupowo kupować połączenia satelitarne, http://wiadomosci.onet.pl/ 
swiat/polska-bedzie-najpewniej-grupowo-kupowac-polaczeni,1,4938489,wiadomosc.html [stan 
z 17.02.2013]. 
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cysterny powietrznej samodzielnie może to wygenerować duże oszczędności31. 
Braki w tym zakresie wykazała misja libijska, podczas której 80% operacji uzu-
pełniania paliwa w locie przeprowadzały Stany Zjednoczone. Dzięki unijnej ini-
cjatywie do 2020 r. państwa byłyby w stanie dzielić się już istniejącymi cyster-
nami lub zakupić nowy sprzęt razem, do wspólnego użytku. 

Kolejnym programem jest porozumienie o wstąpieniu do europejskiej ko-
mórki usług satelitarnych (Samcom). Rozpoczynający działalność w 2013 r. 
program zakłada zakup u cywilnych operatorów dostępu do połączeń satelitar-
nych na potrzeby armii 6–8 państw w nim uczestniczących. Umożliwi to tańsze 
kupowanie częstotliwości przez pojedyncze kraje i zagwarantuje szybszy niż do-
tychczas dostęp do telekomunikacji przez satelitę. Projekt nadzoruje Europejska 
Agencja Obrony, która szacuje dzisiaj, że na wspólnych zakupach kraje mogą 
zaoszczędzić 10–12 mln euro w ciągu roku, co stanowi ok. 10% aktualnych 
kosztów. W operacjach militarnych komunikacja satelitarna jest kluczowa dla 
systemu łączności, dowodzenia i kontroli, zwiększa jednocześnie skuteczność 
operacyjną platform ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), w tym 
zdalnie sterowanych samolotów32. 

Udział Polski w inicjatywie jest konsekwencją wpisania jej do priorytetów 
polskiej prezydencji w UE z zakresu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obro-
ny. Wśród konkretnych propozycji za najpilniejsze uznano rozpoczęcie zaanga-
żowania we współpracę w dziedzinie transportu strategicznego oraz przeciw-
działania improwizowanym ładunkom wybuchowym czy wsparcia medyczne-
go33. Aktywność Polski na tym polu i skupienie się na wypracowywaniu możli-
wych synergii na poziomie europejskim, mającym na celu niwelowanie skutków 
kryzysu finansowego, zostały docenione w UE, zwłaszcza że nie zaprzestano 
starań o utrzymanie silnego poparcia politycznego dla inicjatywy P & S oraz 
umacniania wizerunku Polski jako państwa aktywnie zaangażowanego w rozwój 
europejskich zdolności wojskowych34.  

Przykładem zarazem potwierdzającym ten fakt, jak i konkretnym wymiarem 
P & S jest współpraca państw Trójkąta Weimarskiego (w poszerzonym składzie, 

                                                 
31  UE: Polska będzie współtworzyć system tankowania samolotów w powietrzu, http:// 

wiadomosci.onet.pl/swiat/ue-polska-bedzie-wspoltworzyc-system-tankowania-sa,1,5309035, 
wiadomosc.html [stan z 20.01.2013]. 

32  Satelita pomoże bronić Polski, „Wprost”, 28 września 2012, http://www.wprost.pl/ar/349994/ 
Satelita-pomoze-broni-Polski/ [stan z 20.01.2013]. 

33  Zob. Wystąpienie Ministra Bogdana Klicha „Priorytety przewodnictwa RP w zakresie Wspól-
nej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE” podczas Konferencji Przewodniczących Komisji 
Obrony Parlamentów Państw Członkowskich UE, 4 lipca 2011, http://www.mon.gov.pl/ 
pliki/File/Banery_do_wydzrzen_Prezydencji_RP/pobierz/wystapienie_ministra-priorytety_ 
WPBiO.pdf [stan z 25.01.2013]. 

34  Zob. Seminarium nt. inicjatywy łączenia i udostępniania zdolności wojskowych, http:// 
pl2011.eu/content/seminarium-nt-inicjatywy-laczenia-i-udostepniania-zdolnosci-wojskowych 
[stan z 25.01.2013]. 
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o Hiszpanię i Włochy – Weimar Plus), zapoczątkowana wspólnym listem pięciu 
państw do Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpie-
czeństwa, w sprawie wzmocnienia CSDP, usprawnienia planowania operacji 
UE, lepszego wykorzystania grup bojowych oraz rozpoczęcia debaty nad stałą 
współpracą strukturalną, zapisaną w traktacie lizbońskim. Dzięki wsparciu hisz-
pańsko-włoskiemu udało się uruchomić Centrum Operacyjne UE w Brukseli 
oraz wprowadzić na agendę spotkań kwestie związane ze współpracą cywilno-
wojskową w ramach podejścia całościowego (comprehensive approach) oraz 
przyszłością europejskiego przemysłu zbrojeniowego35. 

Od 1 stycznia 2013 r. miała również rozpocząć działalność Weimarska Gru-
pa Bojowa złożona z żołnierzy z Polski, Francji i Niemiec, użyteczna do misji 
pokojowych na polecenie Rady Unii Europejskiej. Nie wiadomo oczywiście 
jeszcze, jaka pierwsza misja wojskowa miałaby zostać powierzona tej grupie  
i czy jakakolwiek w ogóle, bo pozostające w pełnej gotowości od 2007 r. grupy 
bojowe UE nie zostały ani razu użyte. Podczas interwencji w Libii, gdy okazało 
się, że UE nie jest zdolna do wypracowania jednolitego stanowiska, żadna ope-
racja wojskowa nie została uruchomiona, a grupy bojowe pozostały bezużytecz-
ne. Stąd obserwowany spadek ich znaczenia i wartości, jako skutecznego narzę-
dzia reagowania kryzysowego.  

Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012 – czerwiec 2013) 
również za cel postawiła sobie pogłębianie współpracy UE w dziedzinie bezpie-
czeństwa i obronności oraz zapewnienie partnerstwa i komplementarności  
z NATO. W kontekście poszukiwania możliwości realizacji wspólnych projek-
tów w zakresie rozwoju zdolności obronnych w ramach inicjatyw P & S zapo-
wiedziano sprawdzian możliwości praktycznej współpracy w formacie Regio-
nalnego Okrągłego Stołu36. 

Wysiłki podejmowane przez EDA w kontekście łączenia zdolności stanowią 
obiecujący krok na przyszłość. Jest ona jedyną instytucją mogącą ustalić, w jaki 
sposób należy poprawić koordynację planowania obronnego w Europie. A to  
z kolei może doprowadzić do harmonizacji potrzeb operacyjnych i lepszej ich 
realizacji. Wszyscy członkowie UE (poza Danią), włączając Norwegię (na mocy 
umów administracyjnych), starają się aktywnie współpracować i wspierać jej 
projekty i programy. Choć początkowo można było zastanawiać się, czy nowy 
podmiot, biurokratyczna struktura, jest potrzebna, dzisiaj widać, że jej sens jest 

                                                 
35  Zob. Trójkąt Weimarski za większym udziałem UE ws. bezpieczeństwa poza Unią, http:// 

wyborcza.pl/1,91446,12866013,Trojkat_Weimarski_za_wiekszym_udzialem_UE_ws__ 
bezpieczenstwa.html [stan z 17.02.2013]; Spotkanie ministrów obrony i spraw zagranicznych 
państw Trójkąta Weimarskiego oraz Hiszpanii i Włoch, „Tygodnik BBN”, nr 112, 15–21 listo-
pada 2012, s. 4. 

36  Program polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, lipiec 2012 – czerwiec 2013, Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, czerwiec 2012, http://www.visegradgroup.eu/ 
documents/presidency-programs/2012-2013-polish [15.02.2013]. 
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duży. Zbieżnymi z NATO celami agencji są m.in. udoskonalanie transportu po-
wietrznego, urządzeń zwalczających improwizowane ładunki wybuchowe  
(C-IED) oraz zdolności w dziedzinie broni chemicznej, biologicznej, radiolo-
gicznej i nuklearnej (CBRN). Są też już i konkretne efekty współpracy w wy-
branych dziedzinach. W celu rozwiązania problemów z wzajemną dostępnością 
helikopterów organizacje zdecydowały się na harmonizację prac z państwami 
członkowskimi poprzez tworzenie dodatkowych zdolności w dziedzinie trans-
portu powietrznego na potrzeby przyszłych misji. W ramach wielonarodowego 
projektu prowadzonego w NATO przez Republikę Czeską udało się podnieść 
zdolność do działania w trudnych warunkach terenowych załogom helikopterów 
typu Mi, w ramach taktycznych kursów szkoleniowych organizowanych przez 
EDA z udziałem ekspertów z Połączonego Centrum Kompetencyjnego Sił Po-
wietrznych NATO (JAPCC/NATO), jako uzupełnieniem Zespołu Zadaniowego 
NATO ds. Helikopterów HIP37. 

Jeśli wystarczy politycznej determinacji, utrzymanie odpowiedniego pozio-
mu sił zbrojnych, dzięki zrównoważeniu wydatków poprzez łączenie i wymianę 
zasobów, okaże się możliwe, a rozwój zdolności obronnych państw UE zostanie 
przyspieszony.  

* * * 

Choć za utrzymanie zdolności obronnych nadal odpowiadają poszczególne 
państwa, to wobec rosnących kosztów produkcji zbrojeniowej i malejących bu-
dżetów wiele z tych zdolności sojusznicy mogą nabyć, tylko kooperując ze sobą. 
Szybka i skoordynowana odpowiedź na pojawiające się zagrożenia i sytuacje 
kryzysowe wymaga wspólnego planowania operacji, wspólnego dowództwa 
oraz wspólnych sił. Dlatego bardziej komplementarna współpraca na poziomie 
zarówno politycznym, operacyjnym, jak i budowy zdolności obronnych między 
UE a NATO jest kluczowym i koniecznym elementem. Inicjatywa P & S poja-
wiła się jako praktyczna odpowiedź UE na ograniczenia budżetowe państw 
członkowskich, podobnie jak Smart Defence w NATO, ale jej znaczenie jest 
szersze. UE jako część wspólnoty transatlantyckiej powinna ściśle i efektywnie 
współpracować w tych obszarach z NATO, w których zdolności obu uzupełniają 
się. Jeśli zamiast rywalizacji miedzy organizacjami pojawi się synergia i stanie 
się ona regułą, a nie wyjątkiem, skuteczne zapobieganie na czas wielu zagroże-
niom, budowa elastycznej, zdecydowanej i wiarygodnej Wspólnej Polityki Bez-
pieczeństwa i Obrony i wzmacnianie europejskiego filaru NATO staną się  
w końcu realne. 

                                                 
37 H. Laasme, NATO i Europejska Agencja Obrony – gra o sumie niezerowej, „NATO Review”, 

2010, http://www.nato.int/docu/review/2010/Lisbon-Summit/NATO-EDA/PL/index.htm [stan 
z 17.02.2013]. 
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UE–NATO: koncepcja Pooling & Sharing  
w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa 

Streszczenie 
Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa od ostatniej dekady podlega wyjątkowo dyna-

micznym i głębokim zmianom. Współczesne, nowe zagrożenia są bardziej zróżnicowane i nie-
przewidywalne. Ich zwalczanie wymaga efektywnej kooperacji organizacji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, które borykają się jednak z wieloma problemami. W czasie radykalnych cięć bu-
dżetowych kwestia finansowania obrony staje się ogromnym wyzwaniem dla państw UE, posiada-
jących braki w potencjale militarnym. Szansą na wzmocnienie współpracy wojskowej staje się 
udostępnianie zdolności, racjonalne zarządzanie zasobami oraz efektywne wykorzystywanie środ-
ków na obronność. Są to składowe koncepcji Pooling & Sharing, która podobnie jak jej odpo-
wiednik w NATO, Smart Defence, pojawiła się jako bezpośrednia odpowiedź na kryzys, ale jej 
znaczenie będzie stale rosło w przyszłości, również w czasie koniunktury.  

Celem artykułu jest analiza współpracy UE i NATO na poziomie politycznym i operacyjnym 
oraz podstawowych problemów ujawniających się we wzajemnych relacjach. W kontekście aktu-
alnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wydajny i spójny rozwój wzajemnych zdolności 
przy unikaniu dublowania struktur i działań jest konieczny do kompleksowego i wiarygodnego 
podejścia do wspólnej obrony i wzmacniania więzi transatlantyckich. 

Słowa kluczowe: NATO, Pooling & Sharing, UE, bezpieczeństwo europejskie.  

EU–NATO: Pooling & Sharing Concept  
in the Context of Current Challenges and Threats to Security 

Summary 
The international security environment from the last decade is reporting exceptionally dynamic 

and profound changes. Contemporary new threats are more diversified and unpredictable. Fighting 
them requires effective cooperation of the organizations responsible for the security, which are 
contending with many problems. 

 During radical budget cuts the issue of financing of the defence is becoming a huge challenge 
for the states of EU, having gaps in the military strength. Opportunity to strengthen military coop-
eration becomes a sharing capabilities, the rational management of resources and the efficient use 
of defense resources. These are the components of the concept of Pooling & Sharing, which simi-
larly to her equivalent in the NATO, Smart Defence, has emerged as a direct response to the crisis, 
but its importance will continue to grow in the future, also during the good economic situation. 

The aim of the article is to analyze the cooperation between the EU and NATO at the political 
and operational level and revealing the underlying problems in the relationship. In the context of 
current challenges and threats to the security the efficient and consistent development of mutual 
capabilities while avoiding duplication of structures and activities is necessary for a comprehen-
sive and credible approach to the common defense and strengthening transatlantic ties. 

Keywords: Nato, Pooling & Sharing, Eu, European security. 
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Konflikt w Bośni i Hercegowinie  
jako egzemplifikacja huntingtonowskiej wizji  

zderzenia cywilizacji  

Wprowadzenie 

Pod koniec XX wieku oczy całego świata skierowane były na wojnę w Bo-
śni i Hercegowinie, będącą pierwszym tak brutalnym konfliktem po drugiej 
wojnie światowej w Europie. Wojna ta wybuchła w wyniku transformacji ustro-
jowej na początku lat 90. Ciekawym jest fakt, iż spośród wszystkich państw na-
leżących do bloku socjalistycznego, gdzie owe przemiany polegały na „aksamit-
nej rewolucji”1, na Bałkanach miała ona wymiar dramatycznych wydarzeń. Ju-
gosławia bowiem była i jest swoistą mieszaniną narodowości, kultur oraz religii. 
Powstające tam animozje etniczne tworzyły się już od dawien dawna i są nadal 
aktualne. „Wieloetniczność w miniaturze”2 – to określenie świetnie pasuje do 
opisania państwa Bośni i Hercegowiny. Terytorium tego państwa zamieszkiwa-
ne jest bowiem przez trzy etnosy3 o odrębnej religii, kulturze oraz obyczajach. 

Na początku lat 90. XX wieku powstaje książka Samuela Huntingtona pod 
tytułem Zderzenie cywilizacji. Przełożona na ponad 20 języków, zyskuje niesa-
mowity rozgłos, a sam Huntington osiąga miano przedstawiciela głównego nurtu 
nauki anglosaskiej4. Przedstawia on teorię, według której większość konfliktów 
                                                 
*  zuzannasielska@gmail.com. 
1  Według Viatcheslava Avioutskiego, „aksamitna rewolucje” rozpoczęła czwartą falę demokra-

tyzacji, która miała swój początek w Rumunii i Bułgarii, a następnie objęła inne południowe 
kraje europejskie; V. Avioutskii, Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007, s. 11 i nn.  

2  E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 12. 
3  Etnos – (gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’) jest to społeczność połączona więziami kulturo-

wymi, językiem, religią, obyczajami, posiadająca świadomość wspólnego pochodzenia i od-
mienności od innych grup. Lew Gumilow używa pojęcia etnosu jako synonimu cywilizacji;  
W. Pawluczuk, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, Białystok 2008. s. 7. 

4  R. Piotrowski, Cywilizacja po amerykańsku, [w:] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, War-
szawa 2003, s. 305–306. 
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jest rezultatem zderzenia się dwóch lub więcej cywilizacji. W swojej pracy przy-
tacza pojęcie wojen kresowych, egzemplifikując je między innymi na podstawie 
wojny w Bośni i Hercegowinie. Według Huntingtona ścierały się tam trzy cywiliza-
cje: islamska, reprezentowana przez bośniackich muzułmanów, prawosławna – 
przez Serbów oraz zachodnia, wywodząca się od chorwackich mieszkańców Bośni5. 

W ramach niniejszego artykułu chciałabym przedstawić konflikt w Bośni  
i Hercegowinie w oparciu o teorię „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona. 
Na samym początku jednak pragnęłabym wyjaśnić pojęcie cywilizacji, związane 
z nią teorie oraz przybliżyć ideę Huntingtona. Wyjaśnię także złożoność pro-
blemu występowania trzech religii oraz trzech cywilizacji na terytorium Bośni  
i postaram się przedstawić w skrócie wojnę w Bośni i Hercegowinie, skupiając 
się przede wszystkim na układzie sił oraz znaczeniu trzech etnosów w tym kon-
flikcie. W szczególności jednak będę się starała odpowiedzieć na pytanie, czy 
„podaytonowski” twór ma szansę przetrwać, będąc skupiskiem niesamowitej 
mieszanki różnych narodowości, religii oraz kultur?  

„Zderzenie cywilizacji” oraz inne tożsame teorie 

Pojęcie cywilizacji definiowane jest heterogenicznie, nie znajdziemy więc 
jednego, przykładowego objaśnienia tego terminu. Amerykański etnolog  
L.H. Morgan rozumiał cywilizację jako etap w dziejach ludzkości. Wyróżnił on 
trzy okresy: od dzikości, przez barbarzyństwo, do ostatniego okresu, czyli wyna-
lezienia pisma oraz pojawienia się pierwszych ośrodków miejskich. Według 
niego, dopiero w ostatnim okresie możemy mówić o „cywilizacji” jako takiej6. 
Inną definicję zaproponował L. Gumilow, który skupił się przede wszystkim na 
pojęciu etnosu jako synonimie cywilizacji. Pisał on, iż plemiona, posiadając swe 
tradycje, tworzą cywilizacje, a w ich ramach narody. Cywilizacje są więc dla 
niego najszerszym typem etnosu, charakteryzującym się ciągłością i niezmien-
nością oraz oporem na czynniki zewnętrzne7. 

Jednym z badaczy zajmujących się teorią cywilizacji był Oswald Spengler, 
którego można zaliczyć do nurtu tzw. pesymistycznego. Głosił on, że każda cy-
wilizacja odzwierciedla ludzki organizm: rodzi się, rozwija, dochodzi do rozkwi-
tu, by później umrzeć. Duży wkład w dziedzictwo teorii cywilizacji miał Anglik 
Arnold Toynbee, odrzucający tezę Spenglera o porównaniu cywilizacji do ży-
wego organizmu, podkreślający element ciągłości cywilizacji8. 

                                                 
5  S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008, s. 492–493. 
6  W. Pawluczuk, op. cit., s. 7 
7  Ibidem, s. 8. 
8  G. Michałowska, Porządek międzynarodowy w perspektywie paradygmatu cywilizacyjnego, 

[w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje – koncepcje – paradygmaty, red.  
R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 178. 
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Koniec XX wieku i związany z nim rozpad pozimnowojennego ładu mię-
dzynarodowego otworzył na nowo dyskusję nad problemami teorii cywilizacji. 
Jednym z badaczy problemu cywilizacji był Samuel Huntington, który dzieli 
świat na siedem cywilizacji: chińską, hinduistyczną, japońską, latynoamerykań-
ską, islamską, prawosławną i zachodnią. Dodaje ewentualnie do nich cywilizację 
buddyjską i afrykańską9. Autor „zderzenia cywilizacji” sam jednak nie jest pe-
wien co do terytoriów pogranicza czy klasyfikacji niektórych obszarów. 

Huntington nie podaje własnej definicji cywilizacji, powołuje się natomiast 
na terminologię Spenglera, Toynbe’ego, Pawła Braudela oraz innych badaczy 
przedmiotu10. Wysnuwa on jednak wnioski, iż cywilizacja jest tworem trwałym, 
niezależnie od różnych procesów wewnętrznych w niej zachodzących. Zwraca 
on także uwagę na nieodłączny element cywilizacji, jakim jego zdaniem jest re-
ligia. Często zastępuje on pojęcie cywilizacji religią – jako synonimem, pisząc, 
iż współczesne wojny mają religijny charakter, a tym samym – cywilizacyjny. 

Krytycy jego myśli zarzucają mu znikome poświęcenie uwagi zróżnicowa-
niu religijnemu wewnątrz takich cywilizacji, jak hinduska czy też chińska,  
a skupianie się przed wszystkim na relacjach między cywilizacją islamską a za-
chodnią11. Jest on bowiem zdania, iż to właśnie pomiędzy tymi cywilizacjami 
wybuchnie w przyszłości konflikt. Na obronę swojej tezy wysuwa wiele argu-
mentów, jednym z nich jest wysoki przyrost naturalny w krajach muzułmań-
skich. Huntington uważa bowiem, iż młodzi ludzie, którzy nie mają pracy, stają 
się łatwym łupem i bazą rekrutacyjną dla aktywistów radykalnych organizacji. 
Innym argumentem jest ingerowanie zachodu w konflikty wewnętrzne państw 
muzułmańskich, które także spotkało się z niezadowoleniem wyznawców isla-
mu, tudzież coraz intensywniejsze kontakty pomiędzy dwoma cywilizacjami, 
które zrodziły na nowo antagonizmy pomiędzy nimi, utwierdzając w przekona-
niu obie strony o własnej odrębności. Ponadto odrodzenie islamu po upadku sys-
temu kolonialnego ponownie zrodziło przeświadczenie muzułmanów o wyjąt-
kowości ich religii, a zarazem całej cywilizacji12. W konsekwencji najbardziej 
agresywną cywilizacją jest, według Huntingtona, cywilizacja muzułmańska, któ-
ra – nie mogąc się pogodzić z prymatem państw zachodnich – będzie dążyć do 
zwierzchnictwa swojej religii na świecie.  

Samuel Huntington w swoim dziele Zderzenie cywilizacji używa terminu 
wojen kresowych na określenie konfliktów między etnosami, które przybrały 
gwałtowną postać. Jeżeli toczą się one wewnątrz państwa, trwają znacznie dłu-
żej niż wojny pomiędzy państwami, ponieważ dotyczą fundamentalnych kwestii, 
takich jak tożsamość grupowa i władza, dlatego też trudno je rozwiązać na dro-

                                                 
9  S.P. Huntington, op. cit., s. 54–56. 
10  Ibidem, s. 46–48. 
11  W. Pawluczuk, op. cit., s. 59.  
12  S.P. Huntington, op. cit., s. 361.  
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dze kompromisu13. W swoim dziele pisze: „Wojny kresowe to gasną, to wybu-
chają, raz dochodzi do erupcji przemocy na masową skalę, potem wszystko 
przygasa i toczą się tylko ograniczone działania zbrojne lub utrzymuje się ponu-
ra wrogość, po czym płomień znów wybucha”14. Huntington utrzymuje, iż kon-
flikty pomiędzy etnosami są trudne do powstrzymania, pociągają za sobą 
ogromną liczbę ofiar śmiertelnych i „masowo produkują uchodźców”.15 Jedną  
z takich wojen kresowych był właśnie konflikt w Bośni i Hercegowinie. 

Trzy religie oraz trzy cywilizacje na ziemiach Bośni i Hercegowiny 

Obszar Półwyspu Bałkańskiego od wieków był terenem ścierania się róż-
nych cywilizacji, kultur i religii. Państwo bośniackie świetnie oddaje klimat tzw. 
kotła bałkańskiego, bowiem ziemie te zamieszkiwane są przez trzy narodowości, 
które mają różne religie. Jednymi z pierwszych ludów zamieszkujących tereny 
Bośni i Hercegowiny byli Ilirowie. Na pograniczu V i VI wieku miała miejsce 
ekspansja Słowian na ziemie bałkańskie, zmieniając tym samym charakter poli-
tyczny i etniczny tego obszaru. Do VII wieku plemiona słowiańskie zaczęły osie-
dlać Bałkany, tworząc organizacje polityczne, dzięki czemu dawna ludność iliryj-
ska, rzymska czy też grecka opuściła te ziemie bądź z czasem uległa slawizacji16. 

W VII wieku na ziemiach półwyspu Bałkańskiego osiedlili się także Serbo-
wie. Stworzyli oni wielki związek serbski na obszarze zwanym Zagorje, do któ-
rego przyłączyły się także inne plemiona słowiańskie. W miarę tworzenia no-
wych organizmów plemiennych związek rozpadł się, a jego miejsce zajęły liczne 
księstwa słowiańskie, które powstały na ziemiach dzisiejszej Serbii, Czarnogóry, 
Hercegowiny i Chorwacji17. Serbowie już w drugiej połowie IX, za czasów pano-
wania władcy Muncimira, przyjęli chrzest. Będąc pod zwierzchnictwem Bizan-
cjum, na terenach Serbii kształtował się przede wszystkim kościół prawosławny. 

W zupełnie innej sytuacji znalazła się Chorwacja, której kościół na prze-
strzeni IX wieku lawirował pomiędzy wpływami Rzymu oraz Bizancjum. Osta-
tecznie za panowania księcia Branimira, który – wprowadzając alfabet łaciński – 
umieścił swoje państwo po stronie kultury i cywilizacji zachodniej, ukształtował 
się wówczas Kościół katolicki na tych ziemiach18. 

W konsekwencji terytorium dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, było kształto-
wane w znacznej mierze przez tradycje państwowości serbskiej i chorwackiej, 
oraz przez wpływy dwóch religii – prawosławnej i katolickiej. Państwowość bo-

                                                 
13  Ibidem, s. 441. 
14  Ibidem, s. 442. 
15  Ibidem. 
16  Ibidem. 
17  W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985, s. 62–63. 
18  Ibidem. 
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śniacka rozwijała się w cieniu sąsiednich potęg politycznych, takich jak Węgry, 
Serbia czy Chorwacja, dlatego też, w przeciwieństwie do rządów serbskich Ne-
manijiciów, imperium Stefana Dušana bądź państwa chorwackiego, „naród bo-
śniacki” nie miał tak głęboko zakorzenionych tradycji historycznych19. 

Na przełomie XIII i XIV wieku miała miejsce ekspansja turecka na ziemie 
półwyspu bałkańskiego. Wydarzeniem, które zapisało się w pamięci Serbów  
i Słowian, była bitwa na Kosowym Polu w 1389 r., a jej skutkiem była wielolet-
nia niewola. Dlatego też bitwa ta jest szczególnie traktowane przez Serbów – ja-
ko „mit kosowski”, stanowiący koniec rycerskiej epoki, a początek cierpień  
i walki z najeźdźcami tureckimi20. 

Po ekspansji tureckiej na ziemiach Bośni i Hercegowiny, w drugiej połowie 
XV wieku, szybko postępował proces islamizacji całego państwa. Jak twierdzi 
Dariusz Wybranowski, było to spowodowane widocznymi podziałami wśród 
chrześcijan na bogomiłów i patarenów, którzy – wcześniej zwalczani przez wła-
dze państwowe i kościelne – chętnie przechodzili na wiarę zdobywców, w za-
mian otrzymując wyłączne prawo do uprawianej przez siebie ziemi21. Innym 
czynnikiem wpływającym na szybkie tempo islamizacji Bośni była chęć unik-
nięcia wysokich podatków oraz zatrzymania bądź nabycia uprzywilejowanej po-
zycji, dzięki której wielu Bośniaków objęło wysokie stanowiska w państwie. 
Niektórzy poturczeńcy22 praktykowali dwie religie, czytając w ukryciu Księgi 
Nowego Zakonu bądź Biblię, oficjalnie wyznając islam23. Dla wielu Serbów 
oraz Chorwatów, poturczeńcy to ludność serbska i chorwacka, która zdradziła 
swoją wiarę z powodów ekonomicznych, by zapewnić sobie równe prawa  
z Turkami24. Budowanie nowej religii państwowej na ziemiach Bośni i Herce-
gowiny pogłębiało animozje pomiędzy narodem serbskim, chorwackim a potur-
czeńcami25. O ile muzułmanie stanowili grupę uprzywilejowaną, to wyznawcy 
chrześcijaństwa często mieli okrojone prawa. Nie mogli na przykład nosić oręża, 
nie pozwalano im budować ładnych domów ani świątyń wyższych od meczetów. 
Mieli za to obowiązek noszenia wyróżniających ich strojów oraz płacenia do-
datkowych obciążających podatków. Spotykali się także z pogardą i lekceważe-
niem ze strony Turków26. Muzułmanie bez względu na pochodzenie byli grupą 
panującą, a poddanymi wszyscy wyznający inne religie (religie „księgi”, czyli 
chrześcijanie i Żydzi). Natomiast ich przynależność etniczna nie miała znaczenia 
                                                 
19  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI 

wieku, Szczecin 2011, s. 35–38. 
20  Ibidem, s. 20–21. 
21  Ibidem, s. 118. 
22  Poturczeńcy, inaczej ludność słowiańska przechodząca na religię muzułmańską w trakcie eks-

pansji tureckiej.  
23  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 119. 
24  Ibidem. 
25  Ludność słowiańska przechodząca na religię turecką (muzułmańską). 
26  Ibidem, s. 119. 
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dla władz osmańskich27. W połowie XVIII wieku, mimo napływających muzuł-
manów z Turcji, stanowili oni tylko 33% ogółu mieszkańców, ludność prawo-
sławna natomiast wciąż stanowiła większość (43%), podczas gdy Chorwaci byli 
mniejszością (20%)28. 

W czasie okupacji Austro-Węgier na ziemiach Bośni sytuacja prawosław-
nych Serbów nie zmieniła się znacząco. W tym czasie administracja austriacka 
zaczęła widzieć w słowiańskich muzułmanach przeciwwagę wobec licznie za-
mieszkujących tam Serbów i idei tzw. jugoslawizmu29. Wiadomym było, iż pań-
stwo Habsburgów obawiało się hegemonicznych dążeń Serbii w tym regionie. 
Dlatego też muzułmanie uzyskali spore wpływy i stali się ważnym elementem 
elit politycznych Bośni i Hercegowiny. 

W konsekwencji tych wydarzeń na przestrzeni XV–XIX wieku, na teryto-
rium Bośni i Hercegowiny ukształtowały się trzy religie: prawosławna, katolicka 
i muzułmańska. Zamieszkiwały ten obszar także dwie narodowości, serbska  
i chorwacka. Choć przez dłuższy czas pojęcie „Bośniaka” miało charakter bar-
dziej regionalny niż odrębny etnicznie, to już za czasów panowania tureckiego 
Osmanie określali „Bośniakami” muzułmanów zamieszkujących te ziemie. Na-
zwę „Bośniacy” narzucili także Austriacy, jako określenie wszystkich muzułma-
nów30. W 1993 r. Rada Kongresu Bośniacko-Muzułmańskich Intelektualistów, 
wprowadziła uchwałę w sprawie zastąpienia „Muzułmanina” słowem „Bośniak” 
bądź „Boszniak” oraz wprowadzenia nowego terminu „Bosanac” dla określenia 
innych mieszkańców państwa, w szczególności Serbów i Chorwatów. O ile czę-
sto określa się bośniackich muzułmanów mianem „Bośniaka”, tak termin „Bo-
sanac” w ogóle się nie przyjął31. Poczucie przynależności do „narodu Bośnia-
ków” było udziałem niewielkiej, świadomej swej historii i wykształconej części 
mieszkańców tego państwa. Większość ludzi określała się muzułmanami pocho-
dzenia serbskiego bądź chorwackiego. W 1914 r., proporcje narodowościowe 
kształtowały się następująco: Serbowie – 43%, muzułmanie (poturczeńcy) – 
32%, a Chorwaci – 22%. Nawet po długim okresie panowania tureckiego, prze-
siedleń, kolonizacji tureckiej i „mordów” na serbskiej narodowości większość 
cały czas stanowili Serbowie32. 

W efekcie ekspansji muzułmańskich Turków na ziemie Półwyspu Bałkań-
skiego, islamizacji oraz kolonizacji podbitych ziem doszło do powstania na tym 
obszarze trzech religii, a tym samym trzech odrębnych cywilizacji. Można także 

                                                 
27  Ibidem, s. 120. 
28  B. Jelevich, Historia Bałkanów. Wiek XVIII i XIX, Kraków 2005, s. 94. 
29  D. Wybranowski, Alija Izetbegović i koncepcja „państwa muzułmańskiego” w Bośni i Herce-

gowinie w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem „deklaracji islamskiej”), „Balcanica Po-
snaniensia”, t. 17, red. I. Czarmańska, W. Szulc, Poznań 2010, s. 160. 

30  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 127. 
31  E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008, s. 12. 
32  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 127. 
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stwierdzić, iż późniejsze konflikty, zarówno w Bośni i Hercegowinie, jak i Ko-
sowie, są konsekwencją animozji powstałych po panowaniu osmańskim. 

Konflikt w Bośni i Hercegowinie 

Po II wojnie światowej na Półwyspie Bałkańskim powstał nowy twór poli-
tyczny stworzony przez komunistę Josipa Broz Tito, do którego należało sześć 
państw, w tym Bośnia. Konsekwencją działań komunistycznych rządów było 
zmniejszenie liczby muzułmanów oraz laicyzacja państwa. Spotkało się to  
z oporem bośniackich muzułmanów, a szczególnie Młodych Muzułmanów  
z Alijem Izetbegoviciem na czele. To właśnie on w 1972 r. w piśmie „Takvim” 
opublikował Islamską Deklarację, uważaną przez bośniackich Serbów za mu-
zułmański Mein Kampf, w której zawarł poglądy bazujące na stworzeniu  
w przyszłości republiki islamskiej33. 

W latach 1991–1992 jednym z przeważających problemów Bośni i Herce-
gowiny była kwestia dalszego pozostawania w Jugosławii, bowiem już 25 
czerwca 1991 r. swoją niepodległość ogłosiła Słowenia, a w ślad za nią poszła 
także Chorwacja. Państwa te rozpoczęły otwarty konflikt z wojskami Jugosło-
wiańskiej Armii Ludowej i ówczesnym przedstawicielem władzy federalnej  
w Belgradzie, Slobodanem Milosevicem. 

W drugiej połowie 1991 r. sprawy nieco się skomplikowały, bowiem  
15 października parlament bośniacki, głosami członków Partii Akcji Demokra-
tycznej (SDA) i Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ), wydał tzw. 
„memorandum wolności”, przy nieobecności deputowanych serbskich, ogłasza-
jąc tym samym suwerenność państwa. Po tym wydarzeniu Serbowie opowie-
dzieli się za przeprowadzeniem w 1991 r. referendum za odłączeniem się ziem 
Republiki Serbskiej od Bośni i Hercegowiny, co w znacznym stopniu przyczyni-
ło się do intensyfikacji konfliktu w tym państwie34. 

Już od wiosny 1991 r. wszystkie grupy narodowościowe zamieszkujące Bo-
śnię i Hercegowinę rozpoczęły proces tworzenia własnych sił zbrojnych, opartych 
na przynależności etnicznej. Trzeba podkreślić, iż od wieków ludzie zamieszkują-
cy Bałkany mieli zamiłowanie do walki i posiadania broni, dlatego też proces ten 
przebiegał niesłychanie dynamicznie35. W sierpniu 1991 r. Wspólnota Muzułmań-
ska w memorandum kierowanym do muzułmańskich państw, organizacji i insty-
tucji na całym świecie zwróciła się o pomoc w razie ewentualnej wojny36. Alija 

                                                 
33  A. Balcer, Polityczny Islam w Bośni oraz jego związki z Bliskim Wschodem i muzułmańskim 

terroryzmem, [w:] Islam a terroryzm, s. 203–205.  
34  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 187. 
35  Ibidem, s. 189–191. 
36  A. Parzymies, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie, [w:] Muzułmanie w Europie, red. A. Pa-

rzymies, Warszawa 2005, s. 152. 
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Izetbegović w tym samym roku nakazał politykom SDA utworzyć tajną Ligę Pa-
triotyczną, złożoną z wierzących i praktykujących muzułmanów, ale także  
z przestępców i kryminalistów. Tak więc zaczynem przyszłej armii rządowej 
stała się Liga Patriotyczna i Zielone Berety, dowodzone podczas wojny przez 
Sefera Halilovicia, które znalazły się w składzie powstających szybko oddziałów 
Obrony Terytorialnej. Ostatecznie jednostki Obrony Terytorialnej zostały ofi-
cjalnie przemianowane na Armię Republiki Bośni i Hercegowiny (ARBiH)37. 

Także na obszarze zamieszkiwanym przez ludność serbską zaczęto tworzyć 
oddziały, do których dołączali ludzie z „Ruchu Czetników” z Serbii, kierowane-
go przez znanego polityka Vojislava Seselja, ale także szczególnie groźne grupy 
paramilitarne złożone z piłkarskich kibiców, oddziały „Kapitana Dragana”, oraz 
„Białych Orłów” Mirko Jovicia, czy „Tygrysów” dowodzonych przez Zeljko 
Raznatovicia o pseudonimie „Arkan”38. Tworzone ugrupowania paramilitarne 
bardzo szybko przejmowały zapomniane i za czasów Tito potępiane, zwyczaje  
i symbolikę czetników Mihajlovicia, jak noszenie bród, długich włosów oraz 
charakterystycznych elementów umundurowania. Chętnie używane były nawet 
czarne „czetnickie” flagi z trupimi czaszkami i napisami „Za Kralja i Otadz-
binu. Ujedinjenje ili Smrt!” („Za Króla i Ojczyznę! Zjednoczenie albo Śmierć!” 
– obyczaj jeszcze za czasów tureckich). Miano „czetników” powszechnie zaczę-
ło być używane na określenie żołnierzy serbskich i Serbów w ogóle”39. Jednakże 
podczas wojny w Bośni i Hercegowinie najbardziej przydatna okazała się pomoc 
armii federalnej i jej serbska kadra oficerska. 

Bośniaccy Chorwaci zaczęli tworzyć swoje formacje militarne od wiosny 
1991 r. pod nazwą Chorwacka Rada Obronna (HVO), która w latach 1991–1992 
liczyła sobie 35–40 tysięcy żołnierzy wyposażonych dość dobrze w sprzęt cięż-
ki. Oddziały chorwackie tworzące się w Bośni uzyskały znaczącą pomoc z Za-
grzebia oraz paramilitarnych Chorwackich Sił Zbrojnych (HOS). Tak samo jak 
oddziały serbskich Bośniaków, Chorwaci zamieszkujący tereny Bośni zaczęli 
nawiązywać do dawno już zapomnianych tradycji ustaszy Pavelicia40. 

Perspektywa wojny wisiała w powietrzu. Już w lutym padły pierwsze strzały 
oddane przez serbskich bojówkarzy. Dodatkowym czynnikiem wzmagającym 
napięcie była obecność armii federacji, której liczebność cały czas wzrastała 
(90–100 tysięcy), wsparta ponad 700 czołgami i lotnictwem41. W marcu 1992 r. 
muzułmańscy bojówkarze ostrzelali orszak weselny w Sarajewie. Spowodowało 
to zaostrzenie sytuacji i wzmogło chęć odwetu przez Serbów. Następnie w dniu 
3 marca, Bośnia i Hercegowina oficjalnie ogłosiła swoją niepodległość, miesiąc 
później, 6 kwietnia, została uznana jako suwerenne państwo przez EWG i USA. 

                                                 
37  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 190. 
38  Ibidem, s. 191. 
39  Ibidem, s. 192. 
40  Ibidem, s. 190–191. 
41  Ibidem, s. 200. 
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W odpowiedzi na te wydarzenia 27 marca 1992 r. Serbowie bośniaccy z Ra-
dovanem Karadžiciem na czele ogłosili niepodległość Republiki Serbskiej Bośni 
i Hercegowiny, której stolicą zostało miasto Pale42. 

Już od początku kwietnia 1992 r. trwały zacięte walki muzułmańsko- 
-serbskie w wielu regionach nowo powstałego państwa Bośni i Hercegowiny.  
W pierwszych miesiącach wojny strona serbska odnosiła znaczne sukcesy mili-
tarne, w konsekwencji kontrolowała 60% terytorium, rozszerzając tym samym 
granice Republiki Serbskiej43. Dla stron muzułmańsko-serbskich ważnym punk-
tem zapalnym było miasto Sarajewo, oblężone przez długi czas przez armię 
serbską. 

Na samym początku konfliktu Chorwaci byli sprzymierzeni z muzułmanami 
i ich przywódcą Aliją Izetbegoviciem. Jednakże w toku walk zmieniali oni swo-
je koalicje militarne w zależności od uzyskanych korzyści. Z tej racji do kwiet-
nia 1993 r. współdziałali z wojskami serbskimi, dzięki czemu utrzymali wiele 
swoich miast. Ważnym punktem zapalnym dla strony chorwacko-muzułmań- 
skiej, było miasto Mostar. We wrześniu 1993 r. na nowo rozgrzały walki, które 
osiągnęły decydujący moment pod koniec tego roku. Chorwaci zajęli miasto, 
wypędzając muzułmańską ludność bądź osadzając ją w obozach. Krwawym 
symbolem walk o miasto Mostar było zniszczenie przez wojska chorwackie 
„Starego Mostu”, będącego ważnym zabytkiem i mającego duże znaczenie dla 
muzułmanów44. 

W 1994 r. miał miejsce ważny incydent, bowiem 5 lutego na targowisku 
Markale w Sarajewie spadł wystrzelony granat moździerzowy, zabijając ponad 
60 osób, a wiele raniąc. Od razu oskarżono o ten atak Serbów, jednakże coraz 
więcej badaczy konfliktu nie jest pewnych co do winy tej strony. Marek Wal-
denberg uważa, iż mogły to być działania manipulacyjne muzułmańskich Bo-
śniaków, chcących skłonić państwa zachodnie do interwencji45. Podobne zdanie 
w tym temacie utrzymuje Anna Parzymies, udowadniając, iż w konflikcie dużą 
rolę odegrała „wojna medialna”46, która miała na celu oczernienie strony serb-
skiej, a tym samym wybielenie działań muzułmańskich Bośniaków. Przykładem 
może być także pokazane w mediach zdjęcie, na którym widnieje wygłodzony  
i poniżony przez Serbów muzułmanin, znajdujący się w jednym z ich obozów. 
Okazało się później, iż zdjęcie przedstawia Serba wypędzonego przez wojska 

                                                 
42  Ibidem, s. 201–202. 
43  Ibidem, s. 207. 
44  D. Wybranowski, Unia Europejska a zatarg muzułmańsko-chorwacki o Mostar w latach 90. XX w. 

U początków wspólnej polityki i bezpieczeństwa UE wobec obszaru byłej Jugosławii, [w:] Mię-
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Szczecin 2011, s. 180. 

45  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 
2003, s. 216–220. 

46  A. Parzymies, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie…, s. 154–155. 
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bośniackie, nie przyznano się jednak do błędu. Także rozdmuchane przez media 
tureckie domniemane „fabryki gwałtów”, gdzie Serbowie mieli się dopuścić na-
paści seksualnej na tysiącach kobiet bośniackich, przy wstrzemięźliwości strony 
katolickiej i muzułmańskiej47. Bez wątpienia gwałty miały miejsce podczas woj-
ny, ale winą obarczono tylko stronę serbską, co więcej według tamtej opinii to 
muzułmanie byli bardziej skorzy do owych czynów, sądząc po ich podejściu do 
kobiet chrześcijańskich48. 

Następnym wydarzeniem, które miało decydujący wpływ na opinię pu-
bliczną oraz na interwencję zewnętrzną państw zachodnich, była masakra  
w Srebrenicy. Miasto to było zamieszkiwane w większości przez bośniackich 
muzułmanów, którzy napadali na pobliskie serbskie wioski, zabijając tamtejszą 
ludność, paląc, niszcząc te tereny. Dowódca sił serbskich Radko Mladić podjął 
decyzję o ataku 11 lipca na Srebrenicę, bronioną przez oddziały 28. Dywizji 
ARBiH i holenderski batalion ONZ. Serbowie rozkazali wywiezienie kobiet  
i dzieci autobusami do Tuzli, natomiast ok. 7 tysięcy mężczyzn i chłopców roz-
strzelano49. Działania podjęte w Srebrenicy przez Radko Mladicia odbiły się sze-
rokim echem na świecie. Opinia publiczna, media i państwa zachodnie wyraziły 
swe oburzenie. Wielu tych, którzy dotychczas wspierali Serbów, odwróciło się 
od nich, a oni sami zyskali miano „zbrodniarzy wojennych”50. Akt ten pomógł 
znacznie muzułmanom w wykreowaniu propagandy pokrzywdzonych Bośnia-
ków i serbskich „morderców”. 

Pod koniec lipca 1995 r., po wydarzeniach w Srebrenicy, w NATO doszło 
do ważnej zmiany, zmodyfikowano bowiem zasadę dual key, która wcześniej 
ograniczała możliwość ataków NATO (potrzebna była podwójna zgoda Sojuszu 
i ONZ, by móc atakować). Co więcej, w sierpniu do wojny dołączyli się Amery-
kanie, przy szczególnie ważnej roli Richarda Holbrooke’a. Chciał on zmusić 
Radovana Karadžicia do rozmów i deklaracji ustępstw, jednakże 28 sierpnia 
1995 r. siły VRS wzmogły ostrzał artyleryjski na Sarajewo, w wyniku którego 
zginęło 37 osób, a 90 zostało rannych. Było to okazją do zastosowania „dyplo-
macji siłowej” i rozpoczęcia 30 sierpnia operacji „Deliberate Force”, z udziałem 
60 myśliwców i samolotów szturmowych. Była to największa operacja wojsko-
wa w historii sojuszu, która ostatecznie zakończyła się 14 września 1995 r.51 In-
terwencja ta znacznie osłabiła siły serbskie i w konsekwencji, pod koniec paź-
dziernika, walki w Bośni ostatecznie wygasły. 
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„Syndrom krajów pokrewnych” w konflikcie bośniackim 

Badając konflikty po 1990 r., Samuel Huntington zauważył, iż po rozpadzie 
ładu bipolarnego wojny pomiędzy supermocarstwami zostały zastąpione przez 
działania zbrojne na poziomie wspólnotowym. Niemniej jednak każda ze stron 
starała się skłonić do pomocy państwa tożsame cywilizacyjnie, tzw. „syndrom 
krajów pokrewnych”52. Nie ulega wątpliwości, że państwa tożsame wspierały 
państwa toczące wojnę, czy to oficjalnie, czy też w ukryciu, a w miarę eskalacji 
konfliktu chętniej w nim uczestniczyły, pełniąc funkcję „powstrzymywaczy” 
bądź mediatorów, udzielając tym samym pomocy humanitarnej, dyplomatycz-
nej, finansowej, czy też militarnej53. Samuel Huntington dzieli państwa uczestni-
czące w wojnach cywilizacyjnych na trzy grupy: „uczestników pierwszego stop-
nia” – czyli państwa oraz grupy etniczne, które rzeczywiście ze sobą walczą, 
„uczestników drugorzędnych” – kraje dość blisko związane z konfliktem, oraz 
„uczestników trzeciorzędnych” – państwa najluźniej związane z wojną, nie-
uczestniczące bezpośrednio w wojnie, ale będące często państwami ośrodkami 
owych walczących cywilizacji54. 

Wojna w Bośni i Hercegowinie doskonale odzwierciedla ideę „syndromu 
krajów pokrewnych” Huntingtona, bowiem trzy etnosy walczące między sobą 
również korzystały z pomocy państw tożsamych: Serbowie – Serbii, Chorwaci – 
Chorwacji, a muzułmanie – Turcji. Odnosząc się do uczestników trzeciorzęd-
nych, w tej wojnie pomagały różne państwa powiązane więzami cywilizacyjny-
mi: Chorwację wspierały: Watykan, Niemcy, Austria oraz inne państwa katolic-
kie, Serbię: Rosja, Grecja i państwa prawosławne, muzułmanom natomiast po-
magały: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, Libia oraz organizacje islamskie55. 

W 1991 r. Słowenia wraz z Chorwacją podjęły próby wystąpienia z Jugo-
sławii, prosząc o wsparcie państwa zachodnie. Pierwszym krajem, który poparł 
dążenia do suwerenności owych państw, były Niemcy i to one w późniejszym 
czasie określiły reakcję zachodu. Było to spowodowane przede wszystkim kato-
lickimi grupami nacisku oraz kościołem będącym w dobrych stosunkach z ko-
ściołem chorwackim, które wywierały wpływ na rząd boński i kierunek jego po-
lityki zagranicznej56. Marek Waldenberg uważa natomiast, że Niemcy, podając 
argument „prawa narodów do samostanowienia”, chciały uzyskać wpływy poli-
tyczne i gospodarcze na Bałkanach57. Można zauważyć więc, iż Franjo Tudja-
man był dla Kohla pewnym pomostem niemieckiej polityki zagranicznej na 
Półwyspie Bałkańskim. Także w konflikcie w Bośni Niemcy zaangażowali się  

                                                 
52  S. Huntington, op. cit., Warszawa 2008, s. 477. 
53  Ibidem. 
54  Ibidem, s. 478. 
55  Ibidem, s. 493. 
56  Ibidem, 494. 
57  M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii…, s. 82. 
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w rozpad Jugosławii, a w późniejszym czasie – w powstanie nowego państwa. 
Wysłali oni jednostki Bundesmarine na wojnę, uczestniczyli w operacji „Deny 
Filght”, byli także mediatorami w planach pokojowych, a po traktacie z Dayton 
wysłali 3-tysięczny oddział żołnierzy w ramach SFOR (NATO’s Stabilisation 
Force – Siły Stabilizacyjne NATO)58. 

W procesie dezintegracyjnym Jugosławii swoje stanowisko jasno określił 
także Watykan. Papież Jan Paweł II stwierdził bowiem, iż Chorwacja jest przed-
stawicielem zachodniego chrześcijaństwa na ziemiach bałkańskich i wraz z in-
nymi państwami Unii Europejskiej uznał nowe państwo. Miało to swoje konse-
kwencje w 1994 r., kiedy papież chciał złożyć wizyty w trzech republikach, Ser-
bowie nie wyrazili wówczas swojej zgody, argumentując to niemożnością za-
pewnienia mu bezpieczeństwa. Papież odwiedził jedynie Zagrzeb, oddając hołd 
Alojziejemu Stepinaciowi, który – związany z faszystami podczas II wojny 
światowej – odpowiadał za mordowanie Serbów i Żydów59, a następnie w 1998 r. 
beatyfikował go oraz ogłosił męczennikiem, co spotkało się z oburzeniem naro-
du serbskiego. 

Chorwację wpierały także inne państwa katolickie, takie jak Polska oraz 
Węgry, które – pomimo embarga ONZ nałożonego na republiki byłej Jugosławii 
– dostarczały broń, pomagając w rozbudowie jej potencjału militarnego. Co 
więcej, do chorwackiej Armii Obrony dołączyły tysiące ochotników z katolic-
kich państw zachodnich oraz Europy Środkowo-Wschodniej, przeświadczonych 
o walce z „komunistycznymi Serbami” i „islamskim fundamentalizmem”. Dzię-
ki tej pomocy oraz przymykanieu oczu na czystki etniczne dokonywane przez 
chorwackich żołnierzy, Chorwacja w Bośni stworzyła dość silną armię, mogącą 
walczyć z serbską armią jugosłowiańską i formacjami muzułmańskimi60. 

Republika Serbska także mogła liczyć na swoich prawosławnych sprzymie-
rzeńców – Rosja, Serbia oraz Grecja nie kryły swego poparcia, wyrażając nega-
tywny stosunek do działań państw zachodnich przeciwko Serbii. Tak samo jak  
w przypadku Chorwacji, państwa tożsame, nie licząc się z nałożonym embar-
giem, dostarczały Serbii potrzebną broń i sprzęt. Dostawcami broni dla Serbii 
byli także inni bracia w wierze, tacy jak Rumunia, Bułgaria oraz Ukraina. Do 
armii serbskiej zaciągnęło się ok. tysiąca Rosjan oraz ochotników z Rumunii  
i Grecji61. Serbów na arenie międzynarodowej mocno wspierała Grecja, sprze-
ciwiając się wojskowym działaniom NATO w Bośni oraz wywierając nacisk na 
USA, by zniesiono sankcje gospodarcze nałożone na Serbię.  

Rosyjska dyplomacja natomiast stała przed trudnym dylematem bowiem Bo-
rys Jelcyn, z jednej strony, chciał odbudować i umacniać dobre stosunki z za-
chodem, z drugiej zaś – ulegał silnym naciskom popularnej idei panslawistycz-
                                                 
58  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 290–291. 
59  S.P. Huntington, op. cit., s. 495. 
60  Ibidem, s. 496. 
61  Ibidem, s. 497–498. 
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nej. Prawdopodobnie nie tylko braterska więź z Serbami przesądziła o usytu-
owaniu się Rosji po stronie serbskiej, ale także chęć udowodnienia opozycji 
swojej niezależności względem Stanów Zjednoczonych. W 1993 r. rząd rosyjski 
mocno sprzeciwiał się zaostrzeniu sankcji ekonomicznych wobec Serbii, tym 
samym walcząc o zaostrzenie ich względem muzułmanów62. Sukcesem rosyj-
skiej dyplomacji był tzw. „kryzys sarajewski”, który miał miejsce w 1994 r. po 
masakrze na rynku Markele, o czym pisałam już wcześniej. NATO zażądało od 
sił serbskich wycofania ciężkiej broni spod Sarajewa na odległość 20 km lub 
oddały ją wojskom ONZ-u. Specjalny wysłannik Moskwy Witalij Czurkin po-
prowadził rokowania, przekonując stronę serbską do ustąpienia63. 

Niewątpliwie to Rosja była najsilniejszym i najważniejszym sprzymierzeń-
cem Serbii. W 1994 i 1995 r. stanowczo potępiła działania NATO, oskarżając 
organizację o dopuszczanie się „ludobójstwa” na Serbach i groziła USA pogor-
szeniem stosunków dyplomatycznych. Rosja wykorzystywała także swoją pozy-
cję w ONZ, wetując nie wygodne dla Serbii rezolucje; tak jak w 1994 r. sprze-
ciwiła się wprowadzeniu w życie rezolucji zgłoszonej przez kraje muzułmań-
skie, zakazującej paliwa z Serbii dla sił serbskich i chorwackich64. Także pod 
koniec wojny Rosja miała wkład w propozycje przygotowywanego traktatu po-
kojowego, istotną sprawą był też udział żołnierzy rosyjskich w siłach IFOR (Im-
plementation Force). W 1995 r., w październiku, odbyły się także rozmowy 
między Billem Clintonem a Borysem Jelcynem w sprawie zakończenia konfliktu 
oraz przyszłym kształcie Bośni i Hercegowiny65. 

Jednakże największe wsparcie w tej wojnie zyskali bośniaccy muzułmanie. 
Już w czerwcu, po wybuchu konfliktu, Organizacja Państw Muzułmańskich 
(OCI) utworzyła grupę kontraktową mającą się zająć sprawami Bośni. W grupie 
tej znalazły się Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, Senegal, Egipt, Pakistan oraz 
Malezja. Została ona stworzona w celu obrony spraw bośniackich, jednakże bar-
dziej zdecydowane kroki podejmowały poszczególne państwa, w późniejszym 
czasie wręcz prześcigając się w udzielaniu pomocy muzułmanom66. 

Turcja stała się obrońcą spraw bośniackich w organizacjach międzynarodo-
wych, takich jak NATO, ONZ czy KBWE. Rząd turecki wspierał także niele-
galny przemyt broni dla Bośni i Hercegowiny. Co więcej, w 1994 r. wysłał  
w ramach sił ONZ ok. 1,5 tysiąca żołnierzy67. Premierzy Turcji i Pakistanu zło-
żyli też wizytę w Sarajewie w celach propagandowych, chcieli oni zwrócić uwa-
gę opinii publicznej na nieszczęsny los Bośniaków. 

                                                 
62  Ibidem, s. 499. 
63  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 294. 
64  S.P. Huntington, op. cit., s. 500. 
65  D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją…, s. 295–296. 
66  A. Balcer, op. cit., s. 210. 
67  Ibidem, s. 210–211. 
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Muzułmanie bośniaccy znaleźli oparcie nie tylko polityczne i finansowe, ale 
także militarne w wielu krajach świata islamu, wśród nich można wymienić przede 
wszystkim Iran. Dużego wsparcia udzielił im ajatollah Ali Chamenei, który w ob-
szernych przemówieniach wygłoszonych na przestrzeni 1992 r. wskazywał na „tra-
gedię muzułmanów, a także na konieczność udzielenia im wszelkiej pomocy”68. Bo-
śniaccy muzułmanie również nie przestrzegali nałożonego embarga na broń, bo-
wiem ponad połowa zaopatrzenia, które otrzymali Bośniacy pochodziła z Iranu. 
Broń ta była przemycana przez Chorwację, gdzie Zagrzeb w zamian za pośrednic-
two pobierał 30% sprzętu. W 1992 r. Iran nie tylko był zamieszany w nielegalne do-
starczanie broni, ale także zaopatrywał bośniackich muzułmanów w ekspertów woj-
skowych, dlatego też szkoleniem bośniackich Muzułmanów przede wszystkim zaję-
li się przybyli z Iranu wojskowi, będący często „Strażnikami Rewolucji”69. 

W pomoc zaangażowało się wiele państw muzułmańskich, ale także organi-
zacji charytatywnych. We wrześniu 1992 r. w meczecie w Zagrzebiu odbyła się 
konferencja islamska na temat zorganizowania pomocy finansowej dla muzuł-
mańskich Bośniaków. Pośród uczestników przeważali radykałowie islamscy, po 
raz pierwszy też przedstawiono wojnę w Bośni jako dżihad, w obronie braci  
w wierze70. Organizacją, która odegrała ważną rolę w udzielaniu pomocy bał-
kańskim islamistom, była Agencja Pomocy dla Trzeciego Świata (TRWA),  
w której doszukiwano się powiązań z Al-Kaidą, później oskarżona o wspieranie 
działań terrorystycznych71. 

Do Bośni i Hercegowiny zaczęli napływać weterani wojny w Afganistanie, 
jak pisze Anna Parzymies: „nazywani jeszcze talibami lub mudżahedinami,  
w Bośni Arabami, a po 11 września – terrorystami […]”72. Tworzono z nich od-
działy bojowników, którzy byli członkami różnych ugrupowań terrorystycznych, 
takich jak Hezbollah, Dżamaa-at-Islamijja czy algierskie GIA. Liczba ochotni-
ków sięgała 4 tysięcy osób, jednakże były to liczby podane przez Amerykańskie 
Biuro Informacji, w rzeczywistości mogło ich być znacznie więcej73. Wezwanie 
do dżihadu zmobilizowało także ochotników z Arabii Saudyjskiej oraz słynnego 
później na cały świat multimilionera i przywódcę Al-Kaidy, Osamę bin Ladna74, 
który uzyskał paszport Bośni jeszcze w 1993 r., a w późniejszym czasie nadano 
mu nawet obywatelstwo. Powstała także elitarna dywizja „Handżar”, której do-
wódcą był, weteran wojny afgańskiej Mahmud Abu Abdelaziz al Muntesiba, 
zwany „Barbarossą”. Godłem jednostki owego Saudyjczyka noszonym na mun-

                                                 
68  D. Wybranowski, Udział ochotników muzułmańskich w Bośni i Hercegowinie, [w:] Konflikty 

współczesnego świata, red. G.G. Ciechanowski, J. Sielski, Toruń 2006, s. 77. 
69  A. Balcer, op. cit., s. 211. 
70  Ibidem, s. 212. 
71  Ibidem, s. 213. 
72  A. Parzymies, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie…, s. 164. 
73  Ibidem, s. 158. 
74  Ibidem, s. 78.  
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durach był emblemat przedstawiający złoty półksiężyc, a sami bojownicy, wzo-
rem ludzi z Hezbollahu, nosili na głowach opaski koloru zielonego z arabskimi 
napisami „Allah Akbar”75. 

Rozwój wojny w Bośni i Hercegowinie oraz napływanie ochotników  
z państw muzułmańskich spowodowały, iż wielu Bośniaków, w dużym stopniu 
wcześniej zlaicyzowanych, zwróciło się w stronę islamu. Radykalizm religijny 
mudżahedinów miał duży wpływ na przekształcanie obszarów przez siebie kon-
trolowanych w typowo wyznaniowe państwo. Lekturą obowiązkową był Koran, 
zaczęto także cenzurować radio i telewizję, a w szkołach pojawili się misjonarze 
z krajów arabskich. Fanatycy religijni przybyli z krajów arabskich nie mogli po-
godzić się z faktem wcześniejszej koegzystencji religijnej, ale także mieszanych 
małżeństw. Dla saudyjskich wahabitów nie do zniesienia było także noszenie za 
krótkich ich zdaniem spódniczek przez muzułmańskie kobiety, które w konse-
kwencji zostały zastąpione przez należyte ich zdaniem hidżaby i inne bardziej 
skromne stroje76. Presja była na tyle duża, iż często pomoc charytatywna dla ro-
dzin była uzależniona od wysyłania dzieci na lekcje religii czy życia rodziców 
zgodnie z zasadami islamu77. 

Mudżahedini walczący w Bośni i Hercegowinie słynęli ze swojego okru-
cieństwa wobec ludności chrześcijańskiej, przede wszystkim przez zwyczaj uci-
nania głowy przeciwnikowi, budząc swoim bestialstwem i fanatyzmem religij-
nym strach i respekt u przeciwników78. Znane są zdjęcia z 1992 r. dokumentują-
ce, jak Saudyjczyk trzyma w ręku odciętą głowę Serba Blagoje Blagojevicia ja-
ko trofeum wojenne, czy kilku głów serbskich cywili deptanych żołnierskim bu-
tem. Inne przypadki bestialskiego mordowania czy okaleczania wziętych do 
niewoli jeńców to wyłupywanie oczu, przybijanie gwoździami do drzew, wy-
pruwanie wnętrzności czy nawet pieczenie żywcem na rożnie79. Muzułmańscy 
ochotnicy, według prawa islamskiego, mogli także zawierać tymczasowe śluby, 
które w konsekwencji były zwykłymi gwałtami na młodych dziewczynach. Do-
szło do wielu afer na tym tle, które starano się zatuszować, ponieważ wiele tych 
dziewcząt według prawa Bośni i Hercegowiny nie było jeszcze pełnoletnich80. 

Samuel Huntington podkreśla, iż popieranie przez USA muzułmańskich Bo-
śniaków było „odstępstwem od cywilizacyjnego wzorca”81. Było to wsparcie 
znacznie ograniczone, zgodnie z hamującą polityką zagraniczną prowadzoną 
przez Billa Clintona. Jednakże, przymykanie oczu na łamanie przez państwa 
muzułmańskie nałożonego na Bośnię embarga zakazującego dostarczania jej 
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broni, ale także udział wojsk Stanów Zjednoczonych w końcowej fazie konfliktu 
zaważyły na tym, iż to muzułmanie byli ich faworytami w wojnie. Huntington 
tłumaczy owe zachowanie chęcią USA do zidentyfikowania sił dobra i zła  
w tym konflikcie. Działania propagandowe bośniackich muzułmanów, zmierza-
jące do przedstawienia swojego wizerunku jako ofiary, a Serbów jako chcących 
zniszczyć wspaniałą ideę Bośni jako wielokulturowego państwa, którego Stany 
Zjednoczone są zwolennikiem oraz najlepszym przykładem, zadecydowały  
o sympatii dla Bośni, a wrogości wobec Serbii. W konsekwencji Stany Zjedno-
czone przyczyniły się do powstania muzułmańskiego państwa, będącego pod 
dużym wpływem Iranu82. 

Zakończenie 

Po konferencji w 1995 r. w Dayton Bośnia i Hercegowina została podzielona 
na dwie części: Federację Bośni i Hercegowiny, będącą kontynuacją polityczno- 
-terytorialną Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej stanowiącej 51% kraju, oraz 
jednostkę Republiki Serbskiej, która zajmowała 49% terytorium Bośni83. Bośnia 
została podzielona na jednostki, które wcześniej tam nie funkcjonowały, ponadto 
porozumienie usankcjonowało powstanie kompletnie nieefektywnej, niefunk-
cjonalnej i przerośniętej struktury władzy. Narzucony został system wyborczy, 
który okazał się sprzeczny ze standardami demokratycznymi ponieważ kluczo-
wym czynnikiem stała się przynależność etniczna, stawiana wyżej niż prawa 
obywatelskie. Twórcy „systemu daytońskiego” od początku zdawali sobie spra-
wę, że nie jest on w stanie samodzielnie funkcjonować, stąd też z góry przewi-
dziany został udział przedstawicieli wspólnoty międzynarodowej84. Z uwagi na 
kulejący „system daytoński” wielu ludzi i badaczy problemu było i jest zdania, 
iż stabilizacja w Bośni jest czymś krótkotrwałym. Także politycy w powojennej 
Bośni uważali ten stan za twór przejściowy. Według Samuela Huntingtona, trzy 
cywilizacje, które znacznie się od siebie różnią religią oraz tradycjami, nie mogą 
współegzystować w jednym państwie, jest on zdania, iż prędzej czy później na 
nowo wybuchnie tam konflikt.  

                                                 
82  Ibidem, s. 510. 
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Konflikt w Bośni i Hercegowinie jako egzemplifikacja  
huntingtonowskiej wizji zderzenia cywilizacji  

Streszczenie 
W niniejszym artykule autorka przedstawia konflikt w Bośni i Hercegowinie w oparciu o teorię 

„zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona. W pierwszej kolejności przedstawia różne defi-
nicje pojęcia „cywilizacja”, następnie przybliża ideę huntingtonowskiego zderzenia cywilizacji. 
Dodatkowo zajmuje się kwestią trzech religii i trzech cywilizacji znajdujących się na obszarze Bo-
śni i Hercegowiny, nakreśla także problematykę „syndromu krajów pokrewnych” w tym konflik-
cie. Na koniec autorka stara się odpowiedzieć na ważne pytanie: czy „podaytonowski” twór będą-
cy mieszanką różnych religii oraz etnosów, jest w stanie utrzymać się jako niezależne państwo? 

Słowa kluczowe: Bałkany, Bośnia i Hercegowina, konflikt, zderzenie cywilizacji. 

Conflict in Bosnia and Herzegovina as an Exemplification  
of Huntington’s Vision „Clash of Civilisations”  

Summary 
In this article I would like to present conflict in Bosnia and Herzegovina based on Samuel 

Hantinton’s „clash of civilisations” theory. First of all I will explain diffirent terms of civilisation, 
after that I will write more about Huntington’s „Clash of civilisation”. What is more I would like 
to picture problem of three religions and three civilisations in Bosnia. Last but not least I will write 
about war in Bosnia. In The end of this article I will answer the main question: Is it possible that 
„afterdayton’s” creature has got a chance to remain, if it is mixture of nationalities and religions? 

Keywords: Balkans, Bosnia and Herzegovina, conflict, clash of civilization.  
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Elityzm informacyjny – cuius informatio, eius regio? 

W obecnych czasach, niezwykłych pod względem promowania etosu równo-

ści, wydaje się, że znajdujemy się na etapie demokratyzacji wszystkich dziedzin 

naszego życia. Próbujemy zatem pod tym kątem wszystko usystematyzować, 

począwszy od społeczeństw – które do tej pory nie znały tej formy ustrojowej – 

po nawet najbardziej abstrakcyjne cechy, takie jak chociażby piękno. Dlatego 

poglądy głoszone np. przez Vittorio Messoriego, że „Demokracja «rozszerzona 

na wszystkich» na papierze prowadzi w praktyce do oligarchii partii rządzącej,  

a nawet tyranii”1, budzą swoisty sprzeciw i wywołują spore kontrowersje. Nale-

ży zatem zadać pytanie: właściwie kto i dlaczego w tak skrajny sposób reaguje 

na tego typu twierdzenia? Czy jest to „zwykły obywatel”, który ma świadomość, 

że grupy uprzywilejowane istniały praktycznie od zawsze, chociaż ich rola, 

funkcja i realizowane dążenia ulegały na przestrzeni dziejów zmianom? A może 

jednak są to celowe działania elit rządzących, zmierzające do stworzenia pewnej 

iluzji równości, celem zachowania swojej pozycji?  

„Pogląd, zgodnie z którym w każdym społeczeństwie dominującą rolę od-

grywa elita podejmująca najważniejsze decyzje w państwie i koncentrująca wła-

dzę w swoich rękach”2, określa się mianem elityzmu. Zagadnieniami związany-

mi z działaniami i funkcjonowaniem elit w strukturach nowoczesnych społe-

czeństw w XIX i XX w. zajmowali się, m.in. Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, 

Robert Michels Weber, Charles Mills, Karol Mannheim, czy obecnie Giovanni 

Sartorie, John Higley i G. Lowell Field. Na podstawie istniejących definicji do-

tyczących elit trudno jest w sposób jednoznaczny określić tę część społeczeń-

stwa. Dlatego też to pojęcie jest interpretowane przez naukowców w zależności 

od jego umiejscowienia w strukturach społecznych lub od przedstawienia  

w konkretnej sytuacji badawczej. Przyjmuje się, że elity to osoby, które z racji 

                                                 
*  dgregorczyk@gmail.com. 
1  V. Messori, Przemyśleć historię, Kraków 1998, s. 396–397. 
2  Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=4008154 [stan z 12.07.2013]. 
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piastowanych stanowisk w aparacie władzy podejmują newralgiczne dla pań-

stwa i społeczeństwa decyzje. Elity to również ludzie zajmujący wysoką pozycję 

w strukturach danego społeczeństwa dzięki: wybitnym uzdolnieniom, posiadanej 

wiedzy zawodowej oraz niekwestionowanemu autorytetowi. Do grona elit zali-

czane są także te osoby, które osiągnęły znaczącą pozycję w lokalnych społe-

czeństwach, czyli tzw. elity lokalne3. Postawione w temacie artykułu pytanie au-

tor odniesie przede wszystkim do pierwszej z wymienionych definicji elit,  

a mianowicie do elit władzy.  

Opisując tę grupę, należy zaznaczyć, że obecnie mamy dwie konotacje poję-

cia elita. Pierwsza z nich odnosi się do pozytywnych skojarzeń, w których elita 

postrzegana jest jako wybitna grupa społeczna. Druga natomiast ma charakter 

negatywny i pejoratywny, traktujący elitę jako zamkniętą kastę, która w świa-

domości części społeczeństwa funkcjonuje jako tzw. „grupa trzymająca władzę” 

lub „kolesiostwo”. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie ta część nacji była nie-

jednokrotnie głównym motorem zachodzących przemian społecznych, politycz-

nych czy gospodarczych naszego świata lub miała na nie wpływ. 

W oparciu o posiadaną wiedzę na temat elit można się pokusić o wskazanie 

kilku wspólnych cech charakterystycznych dla tej grupy społecznej, w kontek-

ście poruszanego tematu. Elita władzy to z reguły wyselekcjonowane i odpo-

wiednio dobrane (według określonego klucza) osoby, które poprzez zajmowane 

stanowiska i posiadaną pozycję wyznaczają główne kierunki rozwoju politycz-

nego, społecznego, a także gospodarczego. We wprowadzeniu do swojej książki 

Władza Jan Baszkiewicz, idąc tropem Thomasa Hobbesa, wskazuje na trzy mo-

tywy dostosowywania się i realizowania cudzych poleceń: Siłę, Autorytet oraz 

Władzę. Przy czym poprzez Siłę rozumie się przymus fizyczny, Autorytet zaś 

wynika z dobrowolnego posłuszeństwa, opierającego się na kompetencjach 

dawcy poleceń, niemniej jednak nie jest bezinteresowny, „mamy bowiem prze-

konanie, iż Autorytet wie, co robi, że chce i potrafi zapewnić nam niebłahe pro-

fity, sukcesy, satysfakcje”4. Z kolei Władza łączy w sobie dwie wyżej wymie-

nione cechy, zatem „dysponuje [ona] siłą i potrafi jej użyć w przypadku naszego 

nieposłuszeństwa. Jednakże wcale nie tak często nasz posłuch jest tu motywo-

wany przed zastosowaniem przymusu, rzecz w tym, że władza – a osobliwie 

władza polityczna – dysponuje również autorytetem […]”5. Nieprzypadkowe za-

tem jest, że we współczesnym świecie elity skupiają się wokół podmiotów 

umożliwiających im kierowanie (lub oddziaływanie) zjawiskami zachodzącymi 

w skali regionu, państwa, a nawet świata. Dlatego też do najbardziej znaczących 

grup w społeczeństwie zalicza się ludzi działających w strukturach politycznych, 

wojskowych i ekonomicznych6. Takie ich umiejscowienie powoduje, że dyspo-

                                                 
3  A. Opalińska, A. Agacki, Elity polityczne województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 6–7.  
4  J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999, s. 5–6. 
5 Ibidem, s. 6. 
6  M.C. Wright, The Power Elite, Oxford – New York 1956, s. 276. 
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nują oni ogromnym kapitałem wpływów, pieniędzy i możliwościami działania, 

w tym militarnego. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym tę grupę na tle 

społeczeństwa jest możliwość uprzywilejowanego dostępu do dóbr w różnych 

sferach życia. Posiadane możliwości przekładają się w sposób bezpośredni na 

bardziej skuteczną walkę z potencjalnymi przeciwnikami. Kontynuując swoje 

rozważania nad pojęciem władzy, Baszkiewicz podkreśla, że „posłuszeństwo 

wobec władzy jest tym solidniejsze, im mocniejsza wiara w kompetencje i talen-

ty ją sprawujących, w ich dobrą wolę, a także w mądre i sprawiedliwie zapro-

gramowanie mechanizmów władzy”7. Wiara ta opiera się zaś na obserwacjach,  

a przede wszystkim na informacjach o osobach bądź organach, którym się pod-

dajemy. Dochodzimy tym samym do clou naszych rozważań, a mianowicie do 

roli informacji w zachowaniu i zdobywaniu władzy. W pierwszej części niniej-

szego artykułu skupimy się na zidentyfikowaniu grup osób określanych w na-

ukach politologicznych i socjologicznych jako elity, a także na roli informacji  

w zachowaniu przez nie władzy. Natomiast część druga przedstawi odwrotną sy-

tuację, a mianowicie taką, gdy informacja stosowana jest jako narzędzie do osią-

gnięcia władzy.  

Czyja władza, tego informacja? 

Elity władzy, w przeciwieństwie do reszty społeczeństwa, od wieków miały 

prawie nieograniczony monopol na wiedzę. Praktycznie każda informacja ważna 

dla sprawujących władzę była gromadzona i przetwarzana w instytucjach pań-

stwowych, kręgach partyjnych, sztabach dowodzenia czy centrach biznesowych. 

Nie od dziś jest wiadomo, że informacja jako produkt jest towarem bardzo dro-

gim ze względu na swoją ważność dla potencjalnego nabywcy. Dlatego to wła-

śnie elity ze względu na uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie (władzę) 

oraz posiadane zasoby kapitałowe są w stanie uzyskać lub nabyć te dane, które 

leżą w ich zainteresowaniu. Realizując swoje cele w tym zakresie, wykorzystują 

wyspecjalizowane instytucje państwowe zajmujące się uzyskiwaniem wiadomo-

ści (m.in. służby specjalne), a także korzystają z każdej nadarzającej się okazji 

pozwalającej im wejść w posiadanie danych wrażliwych o konkurencji. Można 

śmiało stwierdzić, że w toczącej się walce na tej płaszczyźnie to właśnie ta część 

społeczeństwa jest najbardziej zainteresowana uzyskiwaniem i gromadzeniem 

wiadomości. W zależności od wartości posiadanej wiedzy ugrupowania rządzące 

mogą w stosunku do konkurencji podejmować odpowiednie działania pozwala-

jące im na podkreślenie swojej dominacji lub wzmocnienie posiadanej pozycji  

w strukturach władzy.  

                                                 
7  J. Baszkiewicz, op. cit. s. 7. 
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Stąd też w dobie informatyzacji świata nie można wyobrazić sobie sprawnie 

funkcjonujących elit politycznych, wojskowych i biznesowych bez możliwości 

dostępu do odpowiednich informacji. Umiejętność zdobycia, a następnie inteli-

gentnego wykorzystania posiadanych źródeł wiedzy jest jednym z podstawo-

wych filarów sprawnego działania każdej władzy. Z tego względu zarówno elity 

rządzące, jak również polityczne, wojskowe, gospodarcze i ekonomiczne inten-

sywnie rozwijają działalność specjalistycznych ośrodków analitycznych.  

W oparciu o posiadane wiadomości, przy wykorzystaniu środowisk eksperckich 

i specjalistów, instytucje te opracowują dane i prognozy przeznaczone dla władz 

zwierzchnich8. W tym procesie niezmiernie istotne jest właściwe przetwarzanie 

zgromadzonych danych. Dlatego też ważna jest ich wiarygodność, gdyż tylko  

w ten sposób można dokonać rzetelnej oceny sytuacji, danego problemu lub za-

gadnienia. Ponadto, aby przygotowywane prognozy i analizy były prawidłowe, 

musi być spełniony warunek stałego dopływu nowych informacji lub tzw. wia-

domości uzupełniających.  

Znaczącym czynnikiem dla sprawnego funkcjonowania elit jest również 

obieg informacji pomiędzy aparatem administracyjnym a rządowymi ośrodkami 

decyzyjnymi. Wypracowane w tym zakresie procedury muszą być na tyle 

sprawne, aby władze lub podległe im instytucje i podmioty mogły szybko,  

a przede wszystkim efektywnie, reagować na zaistniałe problemy. W przypadku 

niewłaściwego funkcjonowania procedur analizowania i obiegu informacji może 

dojść do deformacji danych przekazywanych strukturom decyzyjnym. Prof. Jó-

zef Kozielecki w analizie dotyczącej zjawiska erozji władzy (ZEW) wskazał na 

następujące sytuacje i okoliczności powodujące powstawanie zjawiska znie-

kształcania wiadomości i danych przeznaczonych dla elit władzy:  

— przy selekcji informacji władza otrzymuje tylko dane korzystne dla siebie, 

przy jednoczesnym pomijaniu informacji dla niej niewygodnych, 

— wiadomości są uzupełniane lub deformowane przez podmioty mające dostęp 

do rzeczywistych danych, zgodnie z oczekiwaniami organów kierowniczych 

i władz rządzących, 

— osoby lub instytucje celowo fabrykują przekazywane elitom władzy infor-

macje9. 

Wskazana powyżej kwestia ma niebagatelny wpływ na grupy rządzące. Elity 

pozbawione możliwości opierania swoich działań na rzetelnej wiedzy funkcjo-

nują w nierealnej rzeczywistości i nie są w stanie podejmować właściwych de-

cyzji. Powyższa sytuacja stanowi jeden z ważniejszych elementów mogących 

przyczynić się do zachwiania prawidłowego funkcjonowania struktur rządo-

wych, utraty władzy lub znacznego jej osłabienia. Zatem w interesie uprzywile-

jowanych grup elitarnych jest nie tylko kompleksowe gromadzenie wiedzy, co 

                                                 
8  M. Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002, s. 107–139. 
9  J. Kozielecki, Erozja władzy: anatomia zjawiska, „Studia Socjologiczne” 1986, t. 2(101), s. 39–40. 
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pozwala im na lepsze kontrolowanie poszczególnych dziedzin i sektorów życia 

politycznego, społecznego, a także gospodarczego, ale również sprawdzanie 

wiarygodności posiadanych informacji. 

Jednak należy mieć na uwadze, że problem zdobycia informacji to w zasa-

dzie tylko jedna strona medalu w toczącej się konfrontacji informacyjnej. Re-

wersem tej kwestii będzie sprawa odpowiedniego zabezpieczenia posiadanych 

baz danych zarówno przed przeciwnikiem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. 

Dlatego elity skupione wokół ośrodków i central politycznych, wojskowych  

i gospodarczych wskazały rodzaje wiadomości mających być priorytetowo za-

bezpieczone oraz określiły zasady i mechanizmy pozwalające na najbardziej 

skuteczną ich ochronę. Elity rządowe chronią m.in. dane dotyczące: struktur i 

organizacji systemu bezpieczeństwa państwa, zagrożeń zewnętrznych i we-

wnętrznych oraz prowadzonej polityki zagranicznej. Dla środowisk wojskowych 

ważne jest zabezpieczenie informacji mówiących o możliwościach bojowych sił 

zbrojnych, tzw. produkcji specjalnej przemysłu obronnego, a także prac nauko-

wo-badawczych realizowanych dla sektora obronno-militarnego. Trzecia grupa 

elit, związana z sektorem gospodarczym, chroni te dane, które dotykają umów 

biznesowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy posiadanych pla-

nów i prognoz gospodarczo-ekonomicznych. Należy zaznaczyć, że wskazane 

wyżej przykłady informacji podlegających ochronie z pewnością są narażone na 

intensywną penetrację ze strony wyspecjalizowanych służb i agencji wywia-

dowczych konkurencji10. Silnie rozbudowany aparat bezpieczeństwa, w tym 

służby kontrwywiadu, odpowiada za to, aby osoby nieuprawnione nie miały do-

stępu do pilnie strzeżonych informacji. Jednakże w dobie tak znacznej informa-

tyzacji naszego życia ochrona posiadanych wiadomości zaczyna być dla władz 

coraz większym problemem. Wraz ze wzrostem liczby wytwarzanych informacji 

i gromadzonych danych na potrzeby elit władzy rośnie ilość podmiotów, których 

głównym zadaniem jest uzyskiwanie wszelkiego typu wiadomości o przeciwni-

ku. Należy zaznaczyć, że w państwach, gdzie wytwarza się najwięcej informacji, 

równolegle zwiększa się liczbę służb specjalnych lub rozbudowuje się, adekwat-

nie do potrzeb, istniejące struktury. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych 

działają obecnie 24 służby specjalne, w Rosji 4, a w państwach NATO co naj-

mniej kilkadziesiąt. Rozszerzenie liczby podmiotów, które wytwarzają, groma-

dzą i przetwarzają informacje powoduje, że zwiększa się liczba osób mających 

dostęp do ważnych dla elit rządzących informacji. Dlatego też coraz trudniejsze 

stają się selekcja i nadzór nad pracownikami, którzy z racji wykonywanych za-

dań posiadają dostęp do wiadomości wrażliwych.  

Bardzo częstym zjawiskiem stosowanym w walce politycznej i gospodarczej 

pomiędzy rywalizującymi grupami o utrzymanie dominacji lub posiadanej pozy-

                                                 
10  P. Schweizer, Szpiedzy wśród przyjaciół. Jak sojusznicy wykradają Amerykanom tajemnice 

technologiczne, Warszawa 1997.  
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cji jest stosowanie przez każdą ze stron szerokiej gamy metod socjotechnicz-

nych11. Mając tak ważną „broń”, jaką jest wiedza, elity wykorzystują ją w spo-

sób najbardziej dogodny dla siebie i swoich interesów. Wprawdzie procedura 

manipulowania posiadanymi informacjami jest znana od wieków, niemniej wła-

dze wciąż chętnie ją stosują i – jak się okazuje – metoda ta jest w dalszym ciągu 

skuteczna. Istotę manipulacji oraz stosowane przez polityków zasady i schematy 

działań socjotechnicznych doskonale opisał w swojej książce Sztuka politycznej 

manipulacji prof. Mirosław Karwat12. Zarówno politycy, jak i biznesmeni w celu 

osiągnięcia korzyści, np. zdyskredytowania rywala, podważenia jego pozycji lub 

wprowadzenia go w błąd, używają w swoich działaniach odpowiednio sprepa-

rowanych wiadomości. Stosując tego typu metody, rywale polityczni nie wahają 

się uruchomić mechanizmów mających doprowadzić do zniekształcenia bieżą-

cych lub minionych faktów w celu bezwzględnego pogrążenia przeciwnika. 

Skuteczność tego typu działań jest często tak znaczna, że wystarczy podać jedną 

krótką wzmiankę, aby efektywnie rzucić cień podejrzenia na konkurenta (np. hi-

storia „dziadka z Wehrmachtu”). Dlatego należy w pełni zgodzić się ze stwier-

dzeniem M. Karwata, że „W ogólnym bilansie sztuka manipulacji potencjalnie 

przewyższa inne metody oddziaływania poziomem efektywności”13. Istotnym 

problemem w omawianej tematyce są kwestie związane z wykorzystywaniem 

przez elity władzy, do realizacji swoich dążeń, informacji znajdujących się w in-

stytucjach administracji państwowej. Proceder ten jest stosowany chętnie przez 

elity przede wszystkim w celu wyeliminowania rywala, osłabienia jego pozycji 

lub ograniczenia posiadanych przez niego wpływów. Taki mechanizm został za-

stosowany wobec rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, skazanego 

na pięć lat kolonii karnej za rzekomo popełnione przestępstwa gospodarcze, 

prawdopodobnie na podstawie sfabrykowanych dowodów przez organa bezpie-

czeństwa. Zdarzają się również sytuacje, kiedy osoby piastujące eksponowane 

stanowiska rządowe wykorzystują swoją elitarną pozycję do realizacji osobi-

stych celów. W połowie czerwca bieżącego roku premier Czech Peter Nečas po-

dał się do dymisji po wykryciu faktu, że szefowa jego gabinetu, a jednocześnie 

jego kochanka, zamieszana była w przestępstwo o podłożu korupcyjnym, a po-

nadto wykorzystywała wojskowe służby specjalne, m.in. do zbierania informacji 

mających skompromitować żonę premiera14. 

Inną metodą manipulacji stosowaną przez elity władzy jest przekazywanie 

społeczeństwu, koalicjantom czy współpracownikom wiadomości w formie 

cząstkowej, przy czym decydują one o sposobie, czasie i miejscu ich udostęp-

                                                 
11  M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych  

w USA i w Polsce, Warszawa 2004, 
12  M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001. 
13  Ibidem s. 185. 
14  Źródło: http://www.polskatimes.pl/artykul/920363,afera-w-czechach-jana-nagyova-zlecila-sledzenie 

-zony-premiera-neczas-darze-ja-pelnym-zaufaniem,id,t.html?cookie=1 [stan z 10.08.2013]. 
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nienia oraz dbają o to, aby „puszczone w eter” wiadomości były ograniczone 

tylko do niezbędnego minimum. Przykładem tego typu sytuacji jest ujawnienie 

przez prasę skali inwigilacji świata przez tajne służby amerykańskie w ramach 

programu o kryptonimie „PRISM”15. Władze USA informowały społeczeństwo  

i zaprzyjaźnione kraje, że realizują czynności w zakresie zwalczania międzyna-

rodowego terroryzmu, lecz skala prowadzonych działań przerosła wszelkie wy-

obrażenia. Z ujawnionych materiałów wynika, iż amerykańskie służby, dzięki 

najnowocześniejszej technologii oraz przy współpracy z firmami teleinforma-

tycznymi, przechwytują do kilkunastu milionów informacji telefonicznych  

i mailowych dziennie. Proceder ten był stosowany także na obszarze zachodnioeu-

ropejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Dlatego w kontekście omawianego 

tematu bardzo ciekawa jest opinia Agnieszki Kandzi, która w swoim artykule za 

Stanisławem Juszczykiem wskazuje, że „niedoinformowanie lub podawanie infor-

macji w sposób niewłaściwy znacznie wpływa na ich odbiór. Niedoinformowani 

obywatele nie są w stanie ocenić realnej siły systemu politycznego i panujących  

w nim zależności. […] Każdego dnia jesteśmy zalewani potokiem różnych informa-

cji (w tym politycznych), jednak ich pozorna różnorodność jest często złudzeniem 

wywołanym przez ich obfitość, co stwarza iluzję wolnego wyboru informacji, po-

nieważ pozornie docierają one do nas z wielu źródeł. Celem socjotechnicznego dzia-

łania jest tu wywołanie wrażenia, że skoro wszystkie media przekazują wydarzenia 

polityczne podobnie lub tak samo, to znaczy, że są one prawdziwe”16. 

Ważnym aspektem wpływającym na pozycję i znaczenie elit władzy jest 

niekontrolowany przez grupy uprzywilejowane przepływ informacji w szeroko 

rozumianych środkach masowego przekazu (telewizja, Internet, radio, prasa). 

Przykładami powyższej sytuacji są choćby głośne przypadki skandali obyczajo-

wych głów państw, np. premiera Włoch – Sylvio Berlusconiego. Problem doty-

czący odpowiedniego zabezpieczenia posiadanych danych stał się szczególnie 

widoczny na przestrzeni kliku ostatnich lat, m.in. poprzez opublikowanie przez 

portal WikiLeaks tysięcy poufnych dokumentów waszyngtońskiej administracji. 

Skutki niekontrolowanego przedostania się informacji do mediów przyczyniły 

się, w obu przypadkach, do podważenia zaufania zarówno lokalnych, jak i mię-

dzynarodowych społeczeństw wobec władzy. Informacja jest zatem bez wątpie-

nia podstawą funkcjonowania elit rządowych, politycznych, wojskowych i go-

spodarczych. Jednakże każda niekontrolowana utrata ważnych danych dotyczą-

cych funkcjonowania struktur państwowych odbija się większą lub mniejszą, ale 

zawsze negatywną, oceną władz rządzących. Tak było w przypadku A. Snowde-

na – informatyka Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) – który ogłosił  

w mediach informację o totalnej inwigilacji społeczeństwa przez amerykańskie 

służby wywiadowcze, o czym wspominałem wcześniej. Jego postawa wyrządzi-

                                                 
15 Kontrowersje wokół programu PRISM, http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,3,4411, 

aktualnosci-ze-swiata,kontrowersje-wokol-programu-prism [stan z 24.07.2013]. 
16  A. Kandzia, Mediatyzacja polityki, czyli media jako IV władza, „Palimpsest” 2010, nr 1(10) s. 31. 
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ła poważne szkody nie tylko służbom specjalnym USA, ale także przyczyniła się 

do pogłębienia krytycznej oceny działań prowadzonych przez administrację 

amerykańską. Dlatego też brak należytej ochrony posiadanych danych może stać 

się przysłowiową „piętą achillesową” elit i instytucji rządowych. 

W państwach demokratycznych, w których istnieją niezależne od władz 

ośrodki informacji i działająca opozycja, próby całkowitego podporządkowania 

mediów ekipie rządzącej skazane są praktycznie zawsze na niepowodzenie. Jed-

nak elity rządzące, wykorzystując swoją pozycję, zawsze będą starały się wpłynąć 

na ograniczenie przekazu informacji mogących negatywnie rzutować na ich wize-

runek. Klasycznym przykładem tego typu działań jest słynna afera Watergate  

z 1972 r.17 W trakcie trwającej kampanii wyborczej na urząd prezydenta USA nie-

znani sprawcy włamali się do sztabu wyborczego kontrkandydata prezydenta Ri-

charda Nixona. Dzięki informacjom ujawnionym przez dziennikarzy „Washington 

Post”, Boba Woodwarda i Carla Bernsteina, okazało się, że włamania dokonały 

osoby powiązane z administracją prezydenta. Reporterzy ujawnili również fakty 

świadczące o nielegalnych działaniach rządowych mających na celu zatuszowanie 

sprawy i niedopuszczenie do jej poznania przez opinię publiczną. Wynikiem 

ujawnienia metod stosowanych przez współpracowników głowy państwa w aferze 

Watergate było osłabienie autorytetu i pozycji prezydenta Nixona, który w efekcie 

podał się do dymisji. Zasygnalizowany powyżej problem zupełnie inaczej wyglą-

da w krajach autokratycznych lub totalitarnych. Silna władza grupy rządzącej 

sprawia, że pod jej kontrolą znajduje się cała administracja państwowa i znaczna 

część społeczeństwa. W tego typu systemach państwowych prawie cały rynek 

medialno-informacyjny jest podporządkowany lub w bardzo dużym stopniu uza-

leżniony do rządzących elit politycznych. W takim przypadku o wiele skuteczniej 

jest kontrolować przepływ informacji (cenzura), łatwiej jest też władzy manipu-

lować przekazywanymi społeczeństwu informacjami, jak również maskować tzw. 

przecieki niekontrolowane18. Zastosowanie ścisłego nadzoru nad przepływem da-

nych oraz środkami masowego przekazu pozwala elitom rządzącym w systemach 

niedemokratycznych na lepsze sterowanie społeczeństwem. Przy zastosowaniu 

ostrych kryteriów kontroli informacyjnej, jakie funkcjonują w państwach totalitar-

nych, władze uzyskują automatycznie lepsze możliwości ochrony własnych da-

nych wrażliwych niż ma to miejsce w krajach demokratycznych.  

Czyja informacja tego władza  

Wraz z postępem technologicznym i społecznym ulegają przeobrażeniom 

także wszystkie dziedziny naszego życia. Szybki rozwój ludzkości na przestrze-

                                                 
17  W. Turner, Tajne wojny FBI i CIA, Warszawa 2002. 
18  P. Osęka, Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce, Kraków 2010. 
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ni ostatnich wieków, połączony z globalizacją świata, nie pozostał również bez 

wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa. Elity rządzące, rozumiane jako gru-

py przywódcze kierujące życiem społecznym, stanowiące wzór dla pozostałej 

części społeczeństwa i wyznaczające kierunek jego rozwoju, chcąc dostosować 

się do wyzwań współczesnego świata również ulegają przemianom. Jednakże  

w strukturach nowoczesnych społeczeństw informacyjnych oprócz istniejących 

elit zaczynają pojawiać się nowe uprzywilejowane grupy, które jeszcze kilka-

dziesiąt lat temu nie były znane. „ […] system społeczny znajduje się w nie-

ustannym ruchu, to płynny proces przechodzenia od stanu równowagi, poprzez 

destabilizację, do załamania się równowagi i ponownie do nowego stanu rów-

nowagi. Najbardziej istotnym jest jednak fakt, że w każdej fazie o stanie syste-

mu decyduje charakter dominujących elit, a zwłaszcza elity rządzącej”19. Śmiało 

można zatem stwierdzić, że istniejący katalog grup społecznych określony jako 

elity wcale nie jest kwestą zamkniętą, lecz wraz z upływem czasu będzie z pew-

nością ulegał dalszej modyfikacji.  

W dobie informatyzacji społeczeństwa naszego globu coraz większe znacze-

nie zaczynają odgrywać środowiska powiązane z mediami. Osoby działające  

w tym obszarze nierzadko dysponują dużymi możliwościami uzyskiwania in-

formacji, a jednocześnie mają zdolność do ich szybkiego przekazywania szero-

kim kręgom odbiorców. Wykorzystując swój potencjał, media są w stanie od-

działywać na zachowania i postawy znacznej części społeczeństwa, ale także na 

elity rządzące. Media stały się obecnie swoistym komunikatorem pomiędzy eli-

tami władzy a ludnością. Rolę i znaczenie mediów bardzo szybko dostrzegli po-

litycy, którzy wykorzystując możliwości, jakie posiadają telewizja, radio, inter-

net czy prasa, starają się właśnie tą drogą zaistnieć w świadomości swoich po-

tencjalnych wyborców. Siła przekazu medialnego jest ogromna, o czym mogło 

się przekonać wielu przedstawicieli świata polityki czy władzy. Grupy medialne 

w sprawnie przeprowadzonej kampanii informacyjnej są obecnie w stanie wy-

kreować bądź pogrążyć poszczególne osoby, a nawet określone kręgi polityków 

(tzw. czarny PR). „Powszechny zalew informacjami działa unifikująco na spo-

sób myślenia ludzi, na czym bazują mass media, wykorzystując skłonność do 

zachowań stadnych, uczestniczenia w grupie większościowej i myślenia w kate-

goriach: «rację ma większość». Dzięki temu można sterować ludźmi za pomocą 

presji tzw. opinii publicznej”20. Elity powiązane ze środowiskami mediów i kul-

tury, wykorzystując swoją znaczącą pozycję, są w stanie wpływać na ośrodki 

decyzyjne w celu uzyskania możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia 

swojej działalności. Klasycznym przykładem tego typu postępowania w Polsce 

była słynna „afera Rywina” z grudnia 2002 r., mająca związek z próbą dokona-

nia zmian w zapisach rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i te-

                                                 
19  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004, s. 514.  
20  A. Kandzia, op. cit., s. 31.  
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lewizji. Należy zwrócić uwagę, że cieszący się dużym prestiżem społecznym 

przedstawiciele elit medialnych niejednokrotnie odgrywają znaczącą rolę  

w świadomości społeczeństwa. Dlatego politycy niemal każdej opcji są żywot-

nie zainteresowani przyjęciem do swoich szeregów wybitnych artystów czy zna-

nych i popularnych przedstawicieli telewizji, prasy czy radia.  

Omawiając kwestię dotyczącą roli i znaczenia mediów w przekazywaniu,  

a nawet kreowaniu wizerunku sytuacji politycznej czy społecznej, warto także 

zwrócić uwagę na zjawisko tzw. pluralizmu mediów. Wydawać by się mogło, że 

istnienie wielu koncernów medialnych, wydających setki tytułów prasowych  

i nadających szereg audycji radiowo-telewizyjnych, gwarantuje rzetelność  

i obiektywność przekazywanych informacji. Jednakże jak zauważa A. Kandzia, 

„problem pluralizmu mediów […] jest często mocno ograniczony lub wręcz po-

zorny. Wielkie koncerny medialne (Murdocha, Blacka, Turnera, Bertelsmanna, 

Marinho, Berlusconiego, lub – w warunkach polskich – «Agora») kontrolują 

jednocześnie wiele tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych oraz wi-

tryn internetowych i mają bezpośredni wpływ na informacje w nich podawane. 

Profile poszczególnych mediów znajdujących się posiadaniu danego koncernu 

różnią się od siebie diametralnie, więc przeciętny odbiorca nie ma poczucia, iż  

w istocie należą do jednego wydawcy i mogą realizować jedną, określoną poli-

tykę informacyjną. Potęguje to fałszywe wrażenie pluralizmu rzekomo niezależ-

nych od siebie źródeł informacji, jakie do nas docierają”21. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad potencjalnie tworzącą się nową eli-

tą, jaką mogą się stać blogerzy. Jan M. Zając, definiując pojęcie blogów, stwier-

dza, że są one „jednym z najprostszych, a może wręcz najprostszym sposobem 

na zaistnienie jednostki w internecie, stworzenie czegoś własnego, autoprezenta-

cję i wyrażenie swojej opinii. Duże znaczenie ma realizowanie w ten sposób 

ważnych potrzeb psychicznych i społecznych: zwierzenia się, opisania uczuć  

i ważnych wydarzeń i podzielenia się tym z innymi osobami, ale także podtrzy-

mywania i nawiązywania znajomości albo zdobycia popularności i czytelników 

oraz informacji zwrotnej od nich, na przykład przez komentarze”22. Istotą bloga 

jest zatem dialog. Ta aktywna forma komunikowania się powoduje, że siła jego 

oddziaływania jest większa w porównaniu z tradycyjnym, często jednostronnym, 

przekazem informacji. Niektórzy blogerzy poprzez swoją aktywność interneto-

wą starają się pretendować do stania się przede wszystkim elitą opiniotwórczą. 

W ostatnim czasie można jednakże zauważyć działania blogerów, którzy wyko-

rzystując posiadaną wiedzę oraz możliwość szerokiego rozpowszechniania in-

formacji, często niewygodnych dla elit, starają się być również siłą sprawczą. 

Przykładem tego pierwszego podejścia staje się coraz większe zainteresowanie 

                                                 
21  Ibidem s. 32.  
22  Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników blogów, raport z badania ankietowego 

przeprowadzonego przez firmę Geminus SA i Serwis, http://pbi.org.pl/raporty/badanie_ 

blogow.pdf [stan z 23.08.2013].  
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reklamodawców i marketingowców tą sferą życia. Przeprowadzone badanie opi-

nii marketerów na temat wizerunku blogerów, reklamy na blogach i przyszłości 

działań reklamowych w blogosferze „Blogosfera 2012” przyczyniło się do sfor-

mułowania następujących konkluzji: 

— „Reklamodawcy niemal jednogłośnie twierdzą, że blogerzy cieszą się w Pol-

sce dużym zaufaniem konsumentów. Takie przekonanie może tłumaczyć co-

raz częstszą obecność reklamową marek na blogach; 

— Wśród zalet blogerów reklamodawcy wymieniali m.in.: wiarygodność blo-

gerów, ich opiniotwórczość, znajomość tematu, na jaki piszą, zaangażowa-

nie, elastyczność i zbudowaną grupę lojalnych czytelników; 

— Z badania wynika, że współpraca z blogerami jest warta wydanych na ten cel 

pieniędzy. Reklamodawcy widzą też realne przełożenie współpracy z bloge-

rem na ich biznes; 

— Niemal wszyscy respondenci wierzą, że rola blogów w kampaniach rekla-

mowych w Polsce będzie w najbliższym czasie rosła”23. 

W tej perspektywie blogi mogą stanowić dla firm dogodny kanał komunika-

cji, a postrzeganie blogów przez ich czytelników jako wiarygodnego źródła in-

formacji – wzmacniać pozycję promowanych przez nich produktów. Firmy wi-

dzą siłę przekazywanych przez blogerów informacji i oddziaływanie tej grupy 

na internetową społeczność, która niemal z każdym miesiącem rośnie. Należy 

przy tym zwrócić uwagę na duże możliwości stosowania manipulacji informacją 

w tego typu posunięciach, chociażby poprzez promowanie produktów za pienią-

dze. Świadomość siły czy coraz szerszego zasięgu przedstawianych opinii po-

woduje, iż blogerzy w obronie swoich spraw coraz śmielej starają się oddziały-

wać, a nawet podejmować walkę z międzynarodowymi koncernami i firmami 

gospodarczo-finansowymi. Przykładem tego typu zjawisk mogą być m.in. spra-

wy: Schaffashoes vs Fashionelka, Kominek vs Dr. Oetker czy Segritta vs Nikon. 

W zaistniałych sytuacjach konfliktowych mechanizm reagowania firm i podmio-

tów gospodarczych polega najczęściej na próbach zastraszania blogerów, m.in. 

poprzez groźbę skierowania odpowiednich wniosków do aparatu prawno-

administracyjnego. W odpowiedzi na tego typu dyktat ze strony podmiotów go-

spodarczych blogerzy odwołują się do upublicznienia informacji, które w nega-

tywnym świetle przedstawią (często niezgodne z prawem) posunięcia wskaza-

nych firm czy konsorcjów. Jak okazuje się w praktyce, siła opublikowania nie-

pożądanych informacji i zrobienia czarnego PR-u nawet dużym, międzynarodo-

wym firmom bywa coraz bardziej skuteczna. Anna Hatalska, blogerka i współ-

autorka cytowanego powyżej raportu, we wstępie stwierdza: „wszyscy doskona-

le wiemy, że blogi stają się dla firm coraz ważniejszym kanałem komunikacji. 

Świadczy o tym nie tylko rosnąca liczba zrealizowanych na blogach projektów 

reklamowych, ale także fakt, że tegoroczną edycję Blog Forum Gdańsk śledziło 

                                                 
23  Ibidem.  
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online ponad 130 000 tysięcy internautów. Śmiem twierdzić, że część (o ile nie 

większość) z nich stanowili reklamodawcy”24. 

Reasumując, blogerzy to ciekawi pretendenci do stworzenia nowej elity. 

Oddziałują nie tylko na społeczeństwo, ale mogą mieć również wpływ na duże 

koncerny. O ich potencjale może świadczyć nie tylko zainteresowanie ze strony 

firm (reklamodawców), ale również fakt, że politycy i celebryci zaczynają sto-

sować tę formę komunikacji ze społeczeństwem w celu wzmocnienia swojego 

wizerunku. 

Wśród działających od niedawna grup zawodowych szczególną uwagę nale-

ży zwrócić na środowiska związane z bardzo prężnie rozwijającym się sektorem 

teleinformatycznym. Domeną i zarazem największym atutem tej społeczności 

jest fakt dysponowania ogromną wiedzą z zakresu informatyki komputerowej.  

Z usług programistów i informatyków korzystają niemal wszystkie struktury 

administracyjne, wojskowe, gospodarcze i finansowe. Zapotrzebowanie na tego 

typu usługi powoduje, że liczba osób zajmujących się problematyką informa-

tyczną systematycznie wzrasta. Poszerza się też grono osób, które dzięki posia-

danej specjalistycznej wiedzy mogą uzyskać dostęp do ważnych dla elit rządzą-

cych informacji. Obecnie bardzo poważnym problemem dla wszystkich podmio-

tów dysponujących siecią komputerową stała się obrona przed działalnością ha-

kerów. Wręcz nagminne stały się ataki hakerskie prowadzone względem naj-

ważniejszych instytucji światowych. Władze niemal wszystkich państw oficjal-

nie przyznają się do tego, że w ich krajach codziennie dochodzi do prób nie-

uprawnionego włamania się do komputerowych baz danych znajdujących się  

w ich zasobach administracyjnych. Faktem jest, że część ataków hakerskich jest 

prowadzona przez osoby, które są związane i działają na polecenie służb spe-

cjalnych czy wywiadowni gospodarczych25. Działalność tych osób jest także 

wykorzystywana w walce pomiędzy konkurującymi ze sobą elitami polityczny-

mi i gospodarczymi.  

Kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem dla elit władzy są tzw. cyberataki. 

Ten na wskroś nowoczesny sposób prowadzenia walki internautów z rządami 

państw, władzami wielkich korporacji przemysłowych czy instytucjami pań-

stwowymi zaistniał właściwie stosunkowo niedawno. Polega on na zmasowa-

nym ataku na systemy informatyczne najważniejszych podmiotów administra-

cyjnych i gospodarczych w celu sparaliżowania ich prawidłowego funkcjono-

wania. Próbkę tego typu działań mogliśmy zaobserwować w 2008 r., kiedy to 

hakerzy, prawdopodobnie z terenu Rosji, przeprowadzili ataki na łotewskie ser-

wery rządowe. Pretekstem do tego było przeniesienie pomnika żołnierzy Armii 

                                                 
24  Raport Blogosfera 2012, http://hatalska.com/wp-content/uploads/2012/11/Blogosfera2012_ 

BadanieOpiniiMarketerow.pdf [stan z 28.06.2013].  
25 Drony, rakiety, lasery. Chińscy hakerzy poznali tajemnice US Army, http://www.tvn24.pl/ 

wiadomosci-ze-swiata,2/drony-rakiety-lasery-chinscy-hakerzy-poznali-tajemnice-us-army, 

329138.html [stan z 2.06.2013]. 
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Radzieckiej z centrum Tallina na cmentarz wojskowy. W wyniku cyberataku zo-

stały zablokowane serwery i strony internetowe prezydenta, rządu, ministerstwa 

spraw zagranicznych oraz wielu instytucji gospodarczych i finansowych Łotwy. 

Kilka miesięcy później takie same działania ze strony hakerów dotknęły naj-

ważniejsze instytucje na Litwie26. Przeprowadzone cyberataki spowodowały 

poważne zamieszanie w funkcjonowaniu niektórych struktur rządowych w obu 

państwach. Po tych wydarzeniach coraz więcej osób na świecie, w tym także eli-

ty władzy, zaczęło dostrzegać możliwości, jakie drzemią w zastosowaniu tego 

typu działań na szerszą skalę i jak „zabójczą bronią” mogą się okazać ludzie 

dysponującymi wiedzą informatyczną. Jednakże należy także wspomnieć i o po-

zytywnych stronach wynikających z tej działalności. To dzięki tym osobom zo-

stały zorganizowane na całym świecie publiczne kampanie i demonstracje poko-

jowe, które były sprzeciwem wobec wejścia w życie tzw. traktatu ACTA. Pod 

wpływem tak licznych protestów elity rządzące w wielu krajach zostały zmu-

szone do wycofania się z tego projektu.  

Kolejnym problemem dotyczącym wpływu informacji na pozycję władzy  

w społeczeństwie (powstanie nowych elit lub zastąpienie starych nowymi),  

a który warto zasygnalizować, to kwestie związane z prędkością uzyskiwania  

i transmitowania wiadomości lub danych. Obecny rozwój technologii pozwala 

na niemal bezpośrednie przekazywanie różnorodnych informacji i to prawie  

w nieograniczonej objętości. Atak wojsk sprzymierzonych na Bagdad w 2003 r. 

oglądały na żywo miliony osób na całym świecie. Przy pomocy jednego kliknię-

cia w komputerze w ciągu sekundy przesyła się gigabajty informacji do serwera 

znajdującego się w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Dlatego prawie pełny 

dostęp społeczeństwa do źródeł informacji, w połączeniu z możliwościami do-

tarcia do szerokiego gremium, staje się poważnym zagrożeniem dla elit władzy. 

Kiedy we wrześniu 2006 r. została zaprezentowana w węgierskim radiu wypo-

wiedź ówczesnego premiera tego kraju, Ferenca Gyurcsany: „kłamaliśmy rano, 

nocą i wieczorem”, odnosząca się do sytuacji gospodarczej kraju, dni jego rzą-

dów były praktycznie policzone27. 

Obecnym problemem polskich elit rządzących jest tzw. afera podsłuchowa, 

zwana również „spiskiem kelnerów”, która została ujawniona przez tygodnik 

„Wprost” w czerwcu 2014 r.28 Upublicznienie przez dziennikarzy rozmów pro-

wadzonych w lokalach gastronomicznych przez wysokiej rangi polskich polity-

ków i biznesmenów, zachwiało pozycją nie tylko czołowych prominentów Plat-

formy Obywatelskiej, ale podważyło zaufanie społeczeństwa do obozu sprawu-

                                                 
26  Rosyjski cyberatak na Litwę, http://webhosting.pl/Rosyjski.cyberatak.na.Litwe [stan z 9.06. 

2013]. 
27  Źródło: http://encyklopedia.naukowy.pl/Zamieszki_w_Budapeszcie_%282006%29,vstrona_2 

[stan z 21.07.2013]. 
28  A. Burzyńska, M. Majewski, C. Bielakowski, P. Nisztor, S. Latkowski, Afera podsłuchowa, 

„Wprost” 2014, nr 25, s. 14–25. 
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jącego władzę. W ocenie dziennikarzy „Wprost” administracja rządowa prawie 

natychmiast podjęła szereg czynności mających zatuszować lub przynajmniej 

zminimalizować straty poniesione przez polityków w wyniku afery29. Próbując 

ratować wizerunek swojego rządu, Donald Tusk sugerował, że cała sprawa jest 

być może inspiracją służb specjalnych naszego wschodniego sąsiada. Trudno 

jest w chwili obecnej ocenić, jak dalej potoczą się losy tej sprawy, tym bardziej 

że do dnia dzisiejszego ujawniono tylko część posiadanych zapisów z rozmów 

polskich elit polityczno-biznesowych. 

W kontekście tematyki odnoszącej się do kwestii wykorzystywania w wale 

politycznej „broni”, jaką jest informacja, należy również podkreślić, jak istotną 

rolą jest właściwa ochrona posiadanych wiadomości przed ich nieuprawnionym 

ujawnieniem. Dlatego może dziwić fakt, że osoby zajmujące kluczowe stanowi-

ska w kraju prowadziły rozmowy o wrażliwych problemach związanych z funk-

cjonowaniem państwa w miejscach zupełnie do tego nieprzeznaczonych. 

Innym przykładem omawianej kwestii jest z pewnością sytuacja, która zaist-

niała w krajach arabskich podczas trwania wydarzeń określonych mianem „arab-

skiej wiosny”. Dzięki szybkiemu porozumieniu się za pomocą telefonów ko-

mórkowych i internetu wzburzona ludności Egiptu, Libii, Tunezji i Syrii zmobi-

lizowała się i spróbowała przeciwstawić swoim elitom rządzącym.  

Wszechstronny rozwój społeczeństwa wywiera również coraz wyraźniejszy 

wpływ na wzrost znaczenia osób dysponujących wyspecjalizowaną wiedzą  

z różnych dziedzin życia. Naukowcy, specjaliści czy eksperci posiadający od-

powiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe są chętnie włączani do 

środowisk elit władzy. Grupy te mogą więc, w zależności od zajmowanej pozy-

cji i posiadanego autorytetu, wpływać na zachowanie i działalność decydentów. 

Posiadana przez te kręgi osób wiedza stanowi dla nich klucz do stania się elitą 

poprzez osiągnięcie wysokich stanowisk w systemie władzy lub uzyskania spo-

łecznego uznania.  

Zakończenie  

W teorii demokracji wyróżnia się zasadniczo dwa nurty definiujące i ocenia-

jące ten ustrój polityczny. Pomimo tego, że trendy te zgadzają się w kwestii 

niemożności sprawowania we współczesnych czasach władzy przez ogół oby-

wateli, to różnią się zasadniczo w kwestiach dotyczących funkcjonowania pod-

miotów rządzących oraz wpływu obywateli na decyzje podejmowane przez te 

pierwsze. Nurt pluralistyczny kładzie nacisk na brak jednej elity rządzącej, na-

tomiast wyodrębnia istnienie wyspecjalizowanych, rywalizujących ze sobą grup. 

„Kluczowe decyzje, zarówno w rządzie, jak i w innych instytucjach społecz-

                                                 
29  S. Latkowski, Jak się tuszuje aferę, „Wprost” 2014, nr 27, s. 10–12.  



 Elityzm informacyjny… 163 

nych, są z konieczności podejmowane przez niewielkie grono osób […]. Klasa 

polityczna i inne elity strategiczne, które podejmują kluczowe decyzje o charak-

terze politycznym, ekonomicznym czy społecznym w danym państwie, są z ko-

nieczności złożone z niewielkich mniejszości. Nawet w demokracji bezpośred-

niej podejmowanie strategicznych decyzji jest ewidentne, w pewnym sensie, 

przypisane do niewielu”30. 

Walka elit o władzę to także w dużej mierze zmagania na informacje. Z jed-

nej strony, elity znajdujące się przy władzy wykorzystują posiadaną wiedzę do 

działań zapewniających im pozycję dominującą w społeczeństwie. Z drugiej zaś, 

również konkurenci do stania się elitą władzy korzystają równie chętnie z tego 

produktu, jakim jest wiedza. Walka pomiędzy elitami toczy się o niebagatelną 

stawkę, jaką jest władza, bogactwo i możliwość decydowania o losach społe-

czeństw, krajów regionów czy świata.  

Elity będące u władzy są z reguły dobrze zorganizowane. Osoby kierujące 

państwem wykorzystują do swoich celów podległe im instytucje, którymi kieru-

ją i nad którymi sprawują nadzór. Taka sytuacja pozwala osobom z kręgów wła-

dzy mieć dostęp do specjalistycznej wiedzy. Będące w ich posiadaniu informa-

cje i dane są wykorzystywane w zależności od bieżących potrzeb, m.in. do mo-

nitorowania różnych środowisk, w tym także konkurencji. Jednakże – nawet  

w państwach demokratycznych – mechanizm ten nie działa tak sprawnie w dru-

gą stronę. Osoby znajdujące się u sterów władzy są bardzo trudne do skontrolo-

wania, a podjęte w tym kierunku działania często nie przynoszą spodziewanych 

efektów. Powyższa sytuacja wynika po części z faktu, że elity potrafią chronić 

swoje informacje wrażliwe, a nierzadko wykorzystują do tego celu podległy im 

aparat biurokratyczno-państwowy. Wydaje się zatem, że w tezie Jamesa Meise-

la, który twierdzi, że elity władzy powinny charakteryzować się grupową świa-

domością realizowanych celów, spoistością i sekretnością, jest zawarta kwinte-

sencja rzeczywistego obrazu tej grupy społecznej31. 

Jednym z elementów decydujących o pozycji i sile elit władzy są z pewno-

ścią zasoby wiadomości, jakie znajdują się w ich rękach, oraz sposoby ich uzy-

skiwania, gromadzenia i przetwarzania. Posiadane informacje mają nie tylko wa-

lor poznawczy dla rządzących, polityków, wojskowych czy biznesmenów lub 

przemysłowców, ale mogą być także wyznacznikiem ich dalszego działania. 

Jednakże jedną z kluczowych operacji związanych z przetwarzaniem posiada-

nych informacji jest ich odpowiednie zinterpretowanie (sprawdzenie wiarygod-

ności), przeanalizowanie (wyciągnięcie właściwych wniosków), a następnie 

                                                 
30  R.A. Dahl, Toward democracy: a journey reflections 1940–1997, Berkeley 1997, s. 293; za:  

M. Rachwał, Władza ludu czy elit politycznych? Próba zdefiniowania współczesnej demokracji, 

„Przegląd Politologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 2013, nr 1, s. 77–78. 
31 I. Pańków, Klasyczne tezy o elitach a współczesność, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_ 

gum/spup/2012_2/1-1%20Studia%20Politologica%20Ucraino-Polona%202%202012.pdf, s. 12 

[stan z 17.07.2013]. 
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efektywne wykorzystanie. Osoby zawodowo trudniące się uzyskiwaniem i zbie-

raniem wszelkich danych zgodnie twierdzą, że możliwość wejścia w posiadanie 

informacji na temat przeciwnika politycznego czy konkurenta gospodarczego 

pozwala już na starcie uzyskać nad nimi znaczną przewagę32. Równolegle z po-

trzebą uzyskiwania wiadomości, szczególnie tych określanych jako wrażliwe  

i utajnione, automatycznie rodzi się konieczność zastosowania skutecznej ochrony 

własnych informacji przed ich utratą, np. na rzecz przeciwnika politycznego, 

konkurenta gospodarczego lub rywala do wysokiej funkcji kierowniczej. 

Informatyzacja, globalizacja oraz intensywny rozwój naukowo-techniczny 

powodują, że obecnie walka elit i tych środowisk, które dążą do tego, aby stać 

się uprzywilejowaną grupą społeczną, przenosi się na inne – dotąd nieznane – 

wymiary. W prowadzonych zmaganiach, których celem jest wyeliminowanie 

przeciwnika, konkurenta, coraz częściej wykorzystuje się informacje z takich 

obszarów, jak biometria czy genetyka. Szybki rozwój nauki powoduje, że poja-

wiają się nowe pola działania obecnych elit, a także przyczynia się do powsta-

wania zupełnie nowych elitarnych środowisk czy ośrodków władzy. 

Intensywnie zachodzące zmiany związane z tworzeniem się społeczeństw in-

formacyjnych przyczyniają się do wzrostu roli informacji jako środka wykorzy-

stywanego do prowadzenia wielorakich działań przez niemal wszystkie elitarne 

klasy społeczeństwa. Niemniej główne założenia klasyków teorii elit (Vilfredo 

Pareto, Gaetano Mosca, czy Charles Millsa), mówiące o walce i wymianie elit, 

nie utraciły nic ze swej trafności i są w dalszym ciągu aktualne.   

Elityzm informacyjny – cuius informatio, eius regio? 

Streszczenie  

Funkcjonowanie elit w strukturach społecznych miało i w dalszym ciągu ma bardzo istotny 

wpływ na rozwój ludzkości. Elita władzy to osoby, które poprzez zajmowane stanowiska i posiadaną 

pozycję wyznaczają główne kierunki rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego, a także 

kulturalnego. Tocząca się obecnie walka pomiędzy elitami o władzę, a w efekcie o możliwość decy-

dowania o losach społeczeństw czy świata, to także w dużej mierze zmagania na informacje. Globali-

zacja świata oraz zachodzące zmiany związane z tworzeniem się społeczeństw informacyjnych po-

wodują, że informacja jest wykorzystywana jako narzędzie walki praktycznie przez wszystkie elitar-

ne klasy społeczeństwa. Elity rządzące korzystają z wyspecjalizowanych instytucji państwowych, 

które zajmują się uzyskiwaniem wiadomości o potencjalnych rywalach czy wrogach, aby zapewnić 

sobie dominującą pozycję w społeczeństwie. Jednocześnie konkurenci do stania się elitą władzy 

również chętnie korzystają z tej broni, jaką jest wiedza i informacja na temat przeciwnika. Szybki 

rozwój nauki powoduje, że – z jednej strony – pojawiają się obecnie nowe obszary działania obec-

nych elit. Z drugiej zaś, sytuacja ta przyczynia się do wzrostu znaczenia specjalistycznych grup za-

wodowych lub do powstawania zupełnie nowych elitarnych środowisk czy ośrodków władzy.  

Słowa kluczowe: elityzm, władza, informacje, walka o władzę, wykorzystanie informacji. 

                                                 
32  G. Westerny, Na terytorium wroga. Tajemnice Mosadu, Warszawa 2001.  
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Elitism Information – cuius informatio, eius regio? 

Summary 

Functioning of the elites in social structures had and still has a very significant impact on the 

development of humanity. The power elite, through its position define the main directions of polit-

ical, economic, social, and cultural development. The struggle ongoing now between elites for 

power, and as a result of the ability to decide the fate of the society or the world, it is also largely 

struggles for information. Globalization of the world and the changes associated with the for-

mation of information societies mean, that information is used as a weapon of war by practically 

all the elite class of society. Ruling elites benefit from specialized institutions, which deal with ob-

taining news of potential rivals or enemies, to secure a dominant position in society. At the same 

time competitors to become the ruling elite also willingly use that weapon that is the knowledge 

and information about the enemy. The rapid development of the science means, that on the one 

hand there are now new areas of activity present elites. On the other hand, it contributes to the 

growing importance of specialized professional groups or to the formation of a completely new 

exclusive ranges or centers of power. 

Keywords: elitism, power, information, the struggle for power, use of information. 
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„Syndrom szpiegostwa”  

w świetle wybranych koncepcji psychologicznych  

Problematyka szpiegostwa stanowiła przedmiot analiz wielu dziedzin wie-

dzy (historia, nauki o polityce, bezpieczeństwie, psychologia) i pozanaukowych 

spekulacji obecnych m.in. w literaturze, filmie. Historia szpiegostwa, która we-

dług części badaczy sięga czasów starożytnych, a nawet biblijnych, znalazła 

swoje odzwierciedlenie w wielu rozprawach, np. w pracach: J. Piekałkiewicza 

Dzieje szpiegostwa, V. Farago Wojna mózgów. Anatomia szpiegostwa i wywia-

du, N. Polmar i T.B. Allen Księga szpiegów. Encyklopedia. Odwołują się one do 

starożytnych cywilizacji, do początków tej działalności, ukazując pewną cią-

głość wobec współczesnego charakteru szpiegostwa. Termin „szpieg”, „agent” 

znalazł się w języku potocznym w znaczeniu bliskim temu, jakie ma w warun-

kach funkcjonowania tajnych służb. Zawsze odnosi się do osoby działającej nie-

jawnie, dysponującej informacjami i przekazującej je dla celów wywiadowczych 

i kontrwywiadowczych, pracującej pod kierunkiem służby wywiadowczej1. 

Zagadnienie „syndromu szpiegostwa” wysuwa na plan pierwszy psycholo-

giczne aspekty tego zjawiska, w tym przede wszystkim osobowość jednostki 

pracującej w tajnych służbach (oficer wywiadu, agent) oraz wyznaczniki sytu-

acji, czyli specyfikę kontekstu, otoczenia, w jakim działa. Wobec tego konieczne 

jest uwzględnienie następujących psychologicznych przesłanek: jak rozumieć 

osobowość i czy należy uwzględnić wielość koncepcji osobowości oraz jakie 

kryteria przyjąć w selekcji bogatego materiału psychologicznego w tym zakre-

sie? Czy w oparciu o specyfikę działań oraz wymogów rekrutacyjnych i wyko-

nywanych zadań można stworzyć model osobowości szpiega oraz model sytu-

acji? Uwzględniając fakt, iż pewne cechy osobowości pożądane u agenta wy-

wiadu oraz charakter jego działań mogą rodzić pytanie o psychopatologiczne 

                                                 
*  a.zasun@ajd.czest.pl. 
1  N. Polmar, T.B. Allen, Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000, s. 13. 
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podłoże szpiegostwa, czy istnieje coś, co można by określić mianem „syndromu 

szpiegostwa”? Na te pytania autorka postara się odpowiedzieć. 

Syndrom w języku medycznym to obraz choroby, zespół charakterystycz-

nych dla niej symptomów, objawów, który pozwala na jej rozpoznanie. Termin 

ten odnosi się jednak nie tylko do medycyny, to generalnie zespół cech bądź ob-

jawów typowych dla jakiegoś zjawiska, zachowania, postępowania, zwykle oce-

niany jako niepożądany, nieprzyjemny. Etymologicznie termin „syndrom” po-

chodzi z greckiego syndromē – zbieganie się/zbiegowisko, połączenie2. Syn-

dromem określa się również grupę symptomów charakterystycznych dla danego 

wzorca osobowości. Syndrom pozwala na wskazanie realnych, typowych cech 

najczęściej spotykanych u osób pełniących daną funkcję. Pod tym względem 

różni się od np. modelu (osobowości), w przypadku którego mamy do czynienia 

z cechami optymalnymi, pożądanymi u jednostki pełniącej daną funkcję, przy 

czym model nie musi być, i zwykle nie jest, w pełni realistyczny, to raczej kon-

strukt teoretyczny. Syndrom jest znakiem rozpoznawalnym określonej, realnej 

osobowości, tymczasem model jest raczej jej antycypacją. 

„Syndrom szpiegostwa” jest terminem sztucznie stworzonym, wprowadzonym 

przez J.L. Harta, który jest autorem psychologicznego studium wybranych agentów 

wywiadu, przedstawionym w pracy Walka wywiadów. Rosjanie w CIA. Warto 

wspomnieć, że Hart wiele lat pracował przy werbowaniu, prowadzeniu i udzielaniu 

psychologicznych porad szpiegom, po II wojnie światowej spędził około 25 lat, kie-

rując operacjami wywiadowczymi CIA, patrzy więc na problem z perspektywy za-

wodowego oficera operacyjnego, ale i zarazem naukowca3. Co prawda brak 

wzmianki o kategorii „syndromu szpiegowskiego” w słownikach psychologicznych, 

jednak Hart w czasie swojej kariery wywiadowczej zaobserwował osoby o grupie na 

tyle podobnych i powtarzających się cech, by wprowadzić ten termin4. Przedstawio-

ne w dalszej części elementy „syndromu szpiegowskiego” to teoretyczny konstrukt 

oparty na analizie źródeł opisujących specyfikę pracy agentów wywiadu, badań em-

pirycznych5 oraz psychologicznych koncepcji osobowości (w tym jej składowych)  

i sytuacji, które autorka uznała za istotne dla omawianego tematu.  

Psychologia w różnych ujęciach teoretycznych opisuje człowieka przez pry-

zmat dwóch czynników: środowiska i osobowości (czynniki zewnętrzne i we-

wnętrzne) lub inaczej – sytuacji i osobowości6. Niektórzy dodają tu jeszcze je-

                                                 
2  A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2007,  

s. 736; W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-

online.pl/index.php [stan z 18.08.2013]. 
3  J.L. Hart, Walka wywiadów. Rosjanie w CIA, Warszawa 2008 (słowo wstępne). 
4  Ibidem, s. 182. 
5  Badania takie prowadzili m.in. L. Hart, M. Sidor i B. Pacek (zob. literatura wykorzystana w ar-

tykule). 
6  B. Pacek, Osobowość a efektywność zawodowa oficerów kontrwywiadu, [w:] A. Krzak, D. Gi-

bas-Krzak, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – 

Przyszłość. Materiały i studia, t. 2, Szczecin 2012, s. 115. 
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den element, mianowicie stosunki człowieka wobec otoczenia w sensie psycho-

logicznym, tzn. „świadomość znaczenia, jakie te stosunki mają dla człowieka”7. 

W psychologii przyjmuje się, że aktywność człowieka jest wypadkową sytuacji  

i osobowości. W myśli psychologicznej relację jednostki z otoczeniem ujmowa-

no na cztery sposoby, poprzez: paralelizm psychofizyczny („zakłada zawsze ja-

kąś formę relacji korespondowania w niezależnych zbiorach O [otoczenie] i P 

[podmiot]”), behawioryzm (dominacja wpływu otoczenia), psychoanalizę i psy-

chologię głębi (dominacja wpływu osobowości), podejścia historyczno-

dynamiczne („różne formy integrowania i wzajemnego równoważenia oddzia-

ływań O i stanów P”)8. Każda z tych teorii wyjaśniających mechanizm zacho-

wania inaczej umiejscawia jego regulację. Poza ostatnim typem, który odwołuje 

się do modelu psychiki „jako systemu paradoksalnego: autonomicznego, otwar-

tego, aktywnego i samoorganizującego się”, trzy pierwsze są wyrazem reduk-

cjonizmu, nawiązującego do takich nurtów filozoficznych, jak fizykalizm, bio-

logizm, mentalizm9. Do powyższych modeli, a zwłaszcza behawiorystycznego, 

psychodynamicznego oraz historyczno-dynamicznego, można odnieść trzy spo-

soby definiowania sytuacji jako, odpowiednio, obiektywistycznej, subiektywi-

stycznej oraz interakcyjnej. Ze względu na specyficzny rodzaj relacji, jaki  

w kontekście szpiegostwa występuje między cechami osobowości a uwarunko-

waniami zewnętrznymi, współzależność obydwu systemów regulacji zachowa-

nia, tj. osobowości i otoczenia wydaje się słuszna. Zatem interakcyjny model sy-

tuacji (obok obiektywistycznego/sytuacjonizm i subiektywistycznego – dyspo-

zycjonizm) mówi, że sytuacja łączy obiektywne warunki niezależne od człowie-

ka, czynniki osobowościowe, właściwości podmiotu i jego subiektywną inter-

pretację stanu otoczenia, aktywność osoby oraz związki w czasie między tymi 

czynnikami10. Podobnie jak w przypadku cech osobowości agenta czy oficera 

wywiadu trudno znaleźć jednoznaczny, satysfakcjonujący model, tak też jest  

z modelem sytuacji, w jakiej funkcjonuje. Bazując na ogólnych przesłankach, 

można powiedzieć, że do zasadniczych cech takiej sytuacji należeć będą m.in. 

nowość, niepowtarzalność, wysoki poziom trudności, niepewność, wysoki po-

ziom zagrożenia, wysokie zróżnicowanie bodźców, wysoka stymulacja.  

D.O. Hebb, mając na uwadze związek człowieka z sytuacją, wyróżnił dwa 

rodzaje zachowań: reaktywne (jako odpowiedź na stymulację bodźcową, w tym 

głównie fizjologiczną) i zadaniowe, zwane też ukierunkowanym (jako odpo-

wiedź na wartości i możliwości sytuacji)11. W przypadku zachowań zadanio-

                                                 
7  J. Terelak, Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Izolacja antarktyczna, Warszawa 1982, s. 18. 
8  Sytuacje psychologiczne człowieka, red. Z. Linczerska, Cz. Nosal, M. Wermus, Wrocław 1982, 

s. 14. 
9  Ibidem, s. 15. 
10 B. Pacek, Osobowość a efektywność…, op. cit., s. 115; por. J. Terelak, Człowiek w sytu-

acjach…, op. cit., s. 14. 
11  J. Terelak, Człowiek w sytuacjach…, op. cit., s. 22. 
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wych sytuacje dzielą się na normalne (powszechne, typowe, te, do których jed-

nostka jest przyzwyczajona), optymalne (najkorzystniejsze) oraz trudne (nieko-

rzystne). Te ostatnie stanowić tu będą przedmiot szczególnej uwagi, są bowiem 

zwykle wyzwaniem dla człowieka, mobilizującym często całą strukturę psycho-

fizyczną. Przyczyny sytuacji psychologicznych człowieka określanych mianem 

trudnych bywają różne, trzeba też powiedzieć, że skala trudności jest zróżnico-

wana indywidualnie, co oznacza, że trudność dla jednego człowieka może być 

normą dla drugiego itd. Dlatego też potrzeba ogólnych wyznaczników pozwala-

jących stwierdzić, jakie cechy sytuacji kwalifikują ją jako trudną. T. Tomaszew-

ski opisał wymiar różnych zadań stanowiących istotę ludzkiego życia indywidu-

alnego i zbiorowego. Dokonał taksonomii cech ogólnych, charakterystycznych 

dla sytuacji określanych jako trudne, wskazując na trzy główne: po pierwsze, 

niezgodność między rzeczywistością a stanem/cechami człowieka; po drugie, 

niezgodność między systemem wartości, możliwościami jednostki a otoczeniem 

społecznym (normy, wartości ogólne); wreszcie po trzecie, niezgodność między 

rzeczywistym stanem a subiektywnym postrzeganiem tego stanu12. W każdym  

z wymienionych przypadków chodzi o niedopasowanie jednostki do rzeczywi-

stości, które generuje sytuację trudną. Należy jednak powiedzieć, że istnieje in-

dywidualne zróżnicowanie jednostek pod względem sprawności i organizacji 

działania w takich sytuacjach, uruchamiane są wówczas różne procesy zaradcze, 

w których poziom regulacji zachowania także jest indywidualnie zróżnicowany. 

W jakich okolicznościach zachowanie zależy od czynników zewnętrznych  

a kiedy od cech osobowości? Można powiedzieć, że cechy ujawniają się w sytu-

acjach, gdy zachowanie nie jest ograniczone przez naciski lub normy oraz gdy 

istnieje możliwość alternatywnych zachowań, zaś w sytuacjach, w których wy-

stępują duże ograniczenia, czynnik środowiskowy jest głównym wyznacznikiem 

zachowania. Innym predykatorem jest możliwość wyboru sytuacji, która zwięk-

sza prawdopodobieństwo ujawnienia się cechy, natomiast przy braku takiej moż-

liwości dominującym determinantem zachowania staje się środowisko. Wreszcie 

przy możliwości kształtowania sytuacji ujawnia się znaczenie cechy, natomiast 

przy jej braku – środowisko13. Fred I. Greenstein wskazał wyznaczniki sytuacji, 

w sposób szczególny uwidaczniające rolę osobowości. Co prawda mówił on  

o przywódcach, jednak można dostrzec tu pewne ogólne przesłanki istotne dla 

omawianego tematu. Sytuacje, w których osobowość staje się wyrazista, to: 

zajmowana strategiczna pozycja, gdy sytuacja jest niejasna, niestabilna, złożona, 

gdy sytuacja jest obciążona symbolicznymi i emocjonalnymi znaczeniami, gdy 

wymagana jest spontaniczność lub szczególny wysiłek14. Podobne stwierdzenie 

                                                 
12  Ibidem, s. 22–23. 
13  J. Strelau, Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny, [w:] Psychologia. Pod-

ręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 653–662. 
14  D.G. Winter, Osobowość a zachowania polityczne, [w:] Psychologia polityczna, red.  

D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Kraków 2008, s. 103. 
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poczynili D. Byman i F. Pollock, którzy uznali, że osobowość jest ważna m.in. 

w epokach wielkich zmian, w sytuacji kryzysu, w zmaganiach z emocjonalnie 

obciążonymi wydarzeniami, w warunkach podejmowania ważnych decyzji15. 

Sytuacja jako determinanta ludzkiego zachowania jest przedmiotem zainte-

resowania m.in. psychologii różnic indywidualnych, psychologii pracy, ale też 

psychologii ekologicznej (inaczej środowiskowej), zajmującej się współzależno-

ścią człowieka i środowiska (fizycznego, społecznego, kulturowego). Wspo-

mniany Tomaszewski, jeden z przedstawicieli koncepcji psychologii ekologicz-

nej, ujmuje sytuację w czterech wariantach: układ bodźców (behawioryzm, de-

prywacja a przeciążenie), układ społeczny (psychologia społeczna), układ 

przestrzenno-czasowy (np. izolacja więzienna), układ wartości i możliwości 

(aspekt funkcjonalny, wartości sytuacji a własne osoby)16. Każdy z podanych ty-

pów sytuacji (lub wszystkie razem jako elementy jednej sytuacji) może odpo-

wiadać za zachowanie jednostki wspólnie z cechami osobowości. W regulacji 

stosunków między człowiekiem a środowiskiem kluczowe są oczekiwania jed-

nostki, sposoby oceny i prognozowania zjawisk zewnętrznych jako rezultat do-

tychczasowego doświadczenia życiowego. Tymczasem „w sytuacjach dla czło-

wieka nowych, najogólniej rzecz ujmując, dezorganizuje się sieć dotychczaso-

wych sposobów funkcjonowania poznawczego, stawiając pod znakiem zapyta-

nia przydatność i wartość dotychczasowych struktur poznawczych w regulacji 

zachowania”17. Wskazane powyżej cztery warianty sytuacji Tomaszewskiego 

dotyczą przede wszystkim stanu deprywacji, jednak izolacja nie musi dotyczyć 

wymiaru przestrzenno-czasowego, a np. układu wartości, układu społecznego. 

Poza tym kategoria tzw. sytuacji ekstremalnych nie musi dotyczyć wyłącznie 

deprywacji, może odnosić się do przeciążenia informacyjnego (information 

overload), którego nie brak w pracy agenta czy oficera wywiadu. Przyjmując, że 

współzależność człowieka i sytuacji (otoczenia) to układ dynamiczny, wzajem-

nie się warunkujący, wówczas zmiany w otoczeniu będą wpływać na zmiany  

w aktywności człowieka, a zatem możliwe też, że będą wpływać na zmiany jego 

osobowości. Założenie to staje się szczególnie wyraźne właśnie w sytuacjach 

ekstremalnych18. 

Osobowość, jako kategoria psychologiczna, służy wyjaśnianiu zachowania 

się osoby, jego przewidywaniu czy modyfikowaniu, jest też kluczowym elemen-

tem przy omawianiu „syndromu szpiegostwa”. Charakterystyka tego syndromu 

wymaga jednak prezentacji tego, czym jest osobowość. Jednym z nurtów w psy-

chologii osobowości jest rozumienie jej jako zespołu cech, zapoczątkowane 

przez Gordona Allporta. W poglądach zaliczanych do tego nurtu czynnik (tj. ce-

cha wyodrębniona na podstawie analizy czynnikowej) jest podstawową jednost-

                                                 
15  Ibidem, s. 102–103. 
16  B. Pacek, Osobowość a efektywność…, op. cit., s. 115–116. 
17  J. Terelak, Człowiek w sytuacjach…, op. cit., s. 8. 
18  Ibidem, s. 15. 
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ką opisu osobowości19. Stanowisko takie prezentuje Raymond Cattell, twórca 

klasycznej czynnikowej teorii osobowości. Uznał on, że jej strukturę psychiczną 

stanowią cechy20, zarówno powierzchniowe (wywnioskowane na podstawie za-

chowań), jak i źródłowe (podstawowe zmienne, z których zbudowana jest oso-

bowość). Obydwa typy cech obejmują aspekty zdolnościowe (radzenie sobie  

z rozwiązywaniem zadań), temperamentalne (tempo i styl wykonywania dowol-

nych czynności) oraz dynamiczne (motywacyjny aspekt zachowań). Istotą cech 

jest spójność zachowania, dlatego osobowość zbudowana z cech pozwala prze-

widzieć, jak osoba zachowa się w danej sytuacji21. W nurt teorii osobowości uję-

tych w kategoriach cech wpisał się też Hans Eysenck, definiując jej strukturę ja-

ko trójczynnikową (PEN – psychotyczność, ekstrawersja, neurotyczność), z du-

żym naciskiem położonym na biologiczny aspekt każdego z czynników22. Pod-

stawowy wymiar osobowości obejmuje: ekstrawersję ujmowaną dwubieguno-

wo z introwersją, nawiązującą do antycznej typologii temperamentów Hipokra-

tesa i Galena (towarzyskość, żywość, aktywność, asertywność, poszukiwanie 

doznań), neurotyczność, inaczej emocjonalność, ujmowaną dwubiegunowo ze 

zrównoważeniem emocjonalnym (lęk, przygnębienie, poczucie winy, niska sa-

moocena, napięcie), psychotyczność (altruizm, empatia, uspołecznienie versus 

przestępczość, psychopatia i schizofrenia)23. Czynniki te, uznane przez Eysencka 

zarazem za „nadrzędne superczynniki” oraz typy osobowości, to połączone na-

wyki, zachowania. Nowy nurt w czynnikowej analizie osobowości to obecnie 

jedna z dominujących w psychologii osobowości koncepcja, tzw. pięcioczynni-

kowy model osobowości (PMO), nazywany też Wielką Piątką, uwzględniający 

istnienie 5 czynników – cech. Choć liczba cech – mimo różnych opracowań tego 

modelu – pozostaje stała, to dyskutuje się nad zawartością każdego czynnika24. 

Model ten w najpopularniejszej wersji (na podstawie badań m.in. Gordona All-

porta, H.S. Odberta, Warrena Normana, Lewisa Goldberga, Paula T. Costy, Ro-

berta McCrae) przedstawia podstawową taksonomię osobowości, tj. pięć czyn-

ników: ekstrawersja–surgencja (towarzyskość, serdeczność, asertywność, ak-

tywność, poszukiwanie doznań, emocjonalność pozytywna), serdeczność–

ugodowość (zaufanie, prostolinijność, altruizm, ustępliwość, skromność, skłon-

ność do rozczulania się), sumienność (kompetencje, skłonność do porządku, 

obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscyplina, rozwaga), neurotycz-

                                                 
19  J. Strelau, Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia…, op. cit., s. 559. 
20  Cecha to względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do okre-

ślonych zachowań, przejawiająca się w różnych sytuacjach, ma charakter latentny, ma status 

zmiennej pośredniczącej między bodźcem a reakcją – za: J. Strelau, Różnice indywidualne…, 

op. cit., s. 658. 
21  J. Strelau, Osobowość jako…, op. cit., s. 529. 
22  Jest to koncepcja mająca status teorii temperamentu. Zgodnie z definicją Eysencka, osobowość 

jest tożsama z temperamentem. Ibidem, s. 535. 
23  Ibidem, s. 536–537. 
24  D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 108. 
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ność (lęk, agresywna wrogość, depresja, impulsywność, nadwrażliwość, nie-

śmiałość), otwartość na doświadczenia (wyobraźnia, estetyka, uczucia, działa-

nie, idee, wartości) – opisane jako wymiary dwubiegunowe25. PMO, podobnie 

jak PEN, jest obecnie jednym z popularniejszych modeli osobowości. Co waż-

niejsze, badania prowadzone z pomocą kwestionariuszy skonstruowanych  

w oparciu o wskazane modele okazały się dobrymi predykatorami powodzenia 

zawodowego, odporności na stres oraz ryzyka zaburzeń w zachowaniu i patolo-

gii26, co jest istotne w kontekście omawianego „syndromu szpiegostwa”, dlatego 

teorie te znajdą zastosowanie w dalszych rozważaniach. 

Jednym z zasadniczych przedmiotów zainteresowań psychologii różnic in-

dywidualnych jest temperament, tj. „zespół najbardziej stałych właściwości psy-

chicznych przejawiających się w prawie wszystkich działaniach człowieka”27. 

Dlatego temperament jest jednym z ważniejszych elementów w ocenie osobo-

wości jednostki. Choć koncepcji temperamentu powstało wiele, można w nich 

wskazać pewne wspólne stanowisko. Temperament stanowi część struktury oso-

bowości, w odróżnieniu od innych jej konstruktów charakteryzuje się względną 

stałością w ciągu życia. Wynika to z faktu, że, zgodnie z wieloma koncepcjami 

temperamentu, ma on podłoże biologiczne, choć różne mechanizmy fizjologicz-

ne i biochemiczne traktowane są jako jego podstawa, podobnie różnice indywi-

dualne w cechach temperamentu są częściowo genetycznie zdeterminowane28. 

Przez jednych temperament traktowany jest jako synonim osobowości, inni kła-

dą nacisk na jego biologiczne/genetyczne uwarunkowania, na dziedziczenie ta-

kich jego cech, jak np. lękliwość, agresywność, towarzyskość, impulsywność 

(Solomon Diamond, Arnold Buss i Robert Plomin). Temperament łączony jest 

także z cechami konstytucjonalnymi (Ernst Kretschmer, William Sheldon – kon-

cepcje powstałe w 3 dekadzie XX w.), z siłą układu nerwowego – z uwagi na ta-

kie jego cechy, jak siła procesu pobudzania, siła procesu hamowania, równowa-

ga procesów nerwowych, ruchliwość procesów nerwowych (Iwan Pawłow, po-

czątek XX w.). Współczesny nurt w badaniach nad temperamentem prowadzo-

nych od połowy XX w. obejmuje kontynuację podejścia biologicznego, np. 

wspomniana teoria PEN Eysencka, teoria rozwojowa Mary K. Rothbarth, 

Douglasa Derryberry. Temperament traktowany jest tu jako uwarunkowane bio-

logicznie (dziedziczenie, dojrzewanie, doświadczenie) różnice indywidualne  

w reaktywności (przejawia się w progach wrażliwości, czasie latencji, sile  

i amplitudzie reakcji, w czasie powrotu reakcji do stanu wyjściowego) i samo-

regulacji (podwyższającej/obniżającej pobudzenie). Obydwa te czynniki wcho-

dzą w interakcję, z czasem samoregulacja wywiera coraz większy wpływ, z wie-

                                                 
25  J. Strelau, Osobowość jako…, op. cit., s. 553; por. D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 108 

(tabela). 
26  Ibidem, s. 557. 
27  B. Pacek, Osobowość a efektywność…, op. cit., s. 117. 
28  J. Strelau, Temperament, [w:] Psychologia…, op. cit., s. 683–719. 
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kiem dzięki rozwojowi procesów poznawczych zwiększa się świadoma kontrola 

samoregulacji, co wiąże się z kształtowaniem woli29. Do nowszych badań nad 

temperamentem zalicza się także teorię temperamentu zahamowanego Jarome 

Kagana, w której jedyną cechą niezmienną temperamentu w trakcie rozwoju jest 

nieśmiałość/lękliwość (temperament zahamowany) versus śmiałość/towarzys- 

kość (temperament niezahamowany). Temperament stanowi tu dziedzicznie 

uwarunkowane profile zachowania i funkcjonowania biologicznego, obecne od 

najwcześniejszego dzieciństwa. Temperament zahamowany to wyższa reaktyw-

ność pewnych struktur układu nerwowego, co powoduje reakcje na zdarzenia 

nieznane wzrostem napięcia mięśniowego, przyspieszeniem akcji serca, rozsze-

rzeniem źrenic, wzmożonym wydzielaniem kortyzolu30. Do kategorii biologicz-

nych/genetycznych teorii temperamentu zalicza się także teoria emocjonalności, 

aktywności i towarzyskości Arnolda Bussa i Roberta Plomina, gdzie emocjo-

nalność to skłonność do reagowania silnym pobudzeniem, od wczesnego dzie-

ciństwa jest to najpierw niezadowolenie, następnie strach, a wreszcie złość. Te 

trzy rodzaje emocjonalności charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem ak-

tywacji, co odróżnia je od wszystkich pozostałych emocji, szczególnie pozytyw-

nych o niższym poziomie aktywacji. Aktywność ma dwa skorelowane składni-

ki: wigor, przejawiający się w poziomie energetycznym zachowania, oraz tem-

po, wyrażające się w szybkości reakcji. Obydwa ujawniają się w stylu reakcji, są 

nierozerwalnie związane z ruchem, wiążą się więc z wydatkowaniem energii – 

ruch odnosi się do zachowań, więc i aktywność przejawia się we wszystkich za-

chowaniach. Wreszcie towarzyskość wiąże się z kierunkiem zachowań, z dąże-

niem lub unikaniem kontaktu z ludźmi. Źródłem towarzyskości, rozumianej jako 

tendencja do przedkładania towarzystwa nad samotność, są pozytywne wzmoc-

nienia płynące z interakcji społecznych31. Jeszcze inna, użyteczna tu teoria tem-

peramentu Marvina Zuckermana, nazwana poszukiwaniem doznań, została 

opracowana na podstawie badań nad deprywacją sensoryczną i zróżnicowaniem 

jednostek pod względem odporności na nią. W tej koncepcji temperament posia-

da jeden wymiar, tj. poszukiwanie doznań, definiowane jako poszukiwanie 

zróżnicowanych, nowych, złożonych i intensywnych wrażeń i doświadczeń oraz 

gotowość do podejmowania ryzyka fizycznego, społecznego, prawnego i finan-

sowego w celu dostarczenia sobie tego typu doświadczeń. Należą tu poszukiwa-

nie grozy i przygód, nonkonformistyczny styl życia, angażujący umysł i zmysły, 

rozhamowanie, czyli tendencja do rozładowywania się i poszukiwania odpręże-

nia, podatność na nudę, awersja do powtarzania doświadczeń, rutynowej pracy, 

nudnych ludzi, reagowanie niepokojem na monotonię. Istnieją różnice indywi-

dualne w optymalnym poziomie stymulacji, osiągnięcie tego poziomu jest wa-

runkiem pozytywnego stanu emocjonalnego, jest też uwarunkowane indywidu-

                                                 
29  Ibidem, s. 697–699. 
30  Ibidem, s. 700–702. 
31  Ibidem, s. 702–705. 
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alnym doświadczeniem32. Nie ulega wątpliwości, że jednostki, którym można by 

przypisać „syndrom szpiegostwa”, wyróżnia zwiększona potrzeba silnej stymu-

lacji, większa odporność na sytuacje trudne i nowe, tolerancja na ryzyko podej-

mowane w związku z wykonywaną misją. Wreszcie na koniec regulacyjna teoria 

Jana Strelaua, którą wykorzystywano w badaniach empirycznych dotyczących 

cech pożądanych oficera kontrwywiadu33, traktująca temperament jako zespół 

formalnych i względnie stałych cech zachowania, odnoszących się do dwóch 

aspektów: energetycznego i czasowego34. Cechą temperamentu jest tu siła/wiel- 

kość reakcji na bodźce, związana z reaktywnością i aktywnością. Reaktywność 

to wrażliwość, wydolność lub odporność na bodźce (odpowiednik siły układu 

nerwowego), natomiast aktywność to stopień intensywności lub częstości po-

dejmowanych działań (w przeciwieństwie do bierności), a przebieg reakcji ce-

chuje szybkość, ruchliwość (przechodzenie od reakcji do reakcji), trwałość, 

tempo i rytmiczność35. 

O kierunku i skuteczności, sile i determinacji działań człowieka, poza wska-

zanymi dotąd czynnikami, decyduje również motywacja. W opracowaniach do-

tyczących działań wywiadu motywacja pojawia się często przy próbach odpo-

wiedzi na pytanie o przyczyny zdrady, przy analizach działań defektorów. Psy-

chologia traktuje motywację jako zasadniczy składnik koncepcji człowieka, de-

finiuje ją jako „zespół mechanizmów powodujących uruchomienie, ukierunko-

wanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania”36. W psychologii motyw defi-

niuje się jako świadomość celu i programu działania, umożliwiającą podjęcie 

określonej czynności. Motyw, mówiąc ogólnie, to tendencja do zbliżania się do 

pożądanych celów lub też do unikania celów niepożądanych, budzących 

strach/obawy. Motywy nasilają się i znikają, znajdują wyraz w wielu różnych, 

konkretnych działaniach, ale nie wykazują spójności typowej np. dla cech. Poza 

tym motywy często działają na poziomie utajonym, a nawet nieświadomym. 

Powodem mogą być mechanizmy obronne, stosowność społeczna lub fakt, że 

ludzie często nie zwracają uwagi na tendencje swoich działań bądź ich nie wer-

balizują, nie zdają sobie sprawy z tego, do czego dążą37. Ponieważ teorii moty-

wacji jest wiele, użyteczna będzie w tym miejscu prezentacja dwóch najważniej-

szych mechanizmów leżących u podstaw motywacji, a są to procesy afektywne  

i poznawcze. Emocje mają kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez czło-

wieka działań i ich efektywność. Nie bez znaczenia jest siła emocji, która ma 

                                                 
32  Ibidem, s. 705–707. 
33  Zob. B. Pacek, Osobowość a efektywność…, op. cit., s. 117. 
34  J. Strelau, Temperament…, op. cit., s. 708. 
35  B. Pacek, Osobowość a efektywność…, op. cit., s. 117–118; por. J. Strelau, Temperament, op. 

cit., s. 708. 
36  W. Łukaszewski, Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, [w:] Psychologia…, 

op. cit., s. 439. 
37  D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 112. 
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dwojakie znaczenie, raz – dla dążenia do celu, gdzie optymalne dla działania jest 

niskie pobudzenie emocjonalne, a dwa – dla działania samego w sobie, gdzie 

optymalne jest raczej wysokie pobudzenie emocjonalne. Emocje w tym znacze-

niu są czynnikiem wyzwalającym, ukierunkowującym i ostatecznie kończącym 

działanie. Z motywacją wiążą się także procesy poznawcze, wśród których za 

najważniejsze uznaje się ciekawość poznawczą, oczekiwania, czy różne formy 

niezgodności poznawczej (dysonans poznawczy)38. Co ciekawe, mechanizmy te 

często są silniejszym motywem działania niż potrzeby bardziej podstawowe. Si-

ła poszczególnych procesów poznawczych jest pozytywnie skorelowana z siłą 

motywacji; i tak im większa ciekawość poznawcza, większe oczekiwania czy 

poziom niezgodności poznawczej, tym silniejsze mechanizmy motywacyjne są 

uruchamiane. 

Wśród istotnych i względnie stałych cech/składników ludzkiej osobowości 

znajdują się też struktury poznawcze – jedno z kluczowych pojęć psychologii 

poznawczej (kognitywnej), obejmujące wiele specyficznych elementów (prze-

konania, wartości), jak i mechanizmy je porządkujące. Teoria przetwarzania in-

formacji (np. A. Newell39) ujmuje człowieka jako układ poznawczy charaktery-

zujący się celowością działania, pamięcią i tempem operowania informacjami. 

Informacje będące podstawą tego układu pochodzą z dwóch źródeł, tj. bezpo-

średniego wpływu środowiska fizycznego/społecznego oraz doświadczenia. 

Struktury poznawcze są natomiast zapisem całego naszego doświadczenia, wie-

dzy, informacji, w tym także o sobie, zakodowanym w umyśle i regulującym za-

chowanie. Dzięki strukturom poznawczym, które są zróżnicowane indywidual-

nie, osoba ma poczucie tożsamości, orientację w świecie wpływają one również 

na formułowanie oczekiwań, ocenę wartości zdarzeń, obiektów itp.40 Procesy in-

telektualne i zachowanie zależą nie tylko od zawartości struktur poznawczych, 

ale też od ich cech formalnych. Oznacza to, że struktury poznawcze mogą być 

proste/złożone (decyduje tu zakres zawartych informacji), abstrakcyjne/kon- 

kretne (ogólność pojęć lub nieumiejętność tworzenia pojęć o wyższym stopniu 

ogólności), zamknięte/otwarte (niezmienność struktur pod wpływem nowych in-

formacji lub ich plastyczność), aktywne/bierne (umiejętność lub nieumiejętność 

wykorzystania wiedzy we właściwym miejscu i czasie)41. Podobna charaktery-

styka elementów poznawczych powstała dla celów analizy zachowań politycz-

nych w grupach jednostek w różnym stopniu powiązanych z polityką (prezyden-

tów, senatorów, sędziów, premierów, rewolucjonistów, polityków zagranicznych 

itp.). Istotnym aspektem w tych analizach była złożoność poznawcza, w ramach 

której badano metody przetwarzania informacji – w sposób prosty lub złożony. 

                                                 
38  W. Łukaszewski, Motywacja…, op. cit., s. 467–468. 
39  E. Hornowska, S. Kowalik, A. Matczak i in., Podstawowe metody badawcze, [w:] Psychologia. 

Podręcznik akademicki, t. 1, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 503–505. 
40  J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998, s. 175. 
41  Ibidem, s. 178–180. 
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Obydwa procesy odzwierciedlają odpowiednio: różnicowanie i integrację.  

W przypadku problemów obciążonych emocjonalnie (ideologicznych) osoby  

o większej złożoności integracyjnej będą mieściły się pośrodku, między skraj-

nymi poglądami42. Wreszcie w obrębie procesów poznawczych mieści się także 

sposób (styl), w jaki ludzie wyjaśniają informacje (wydarzenia). C. Peterson  

i M. Seligman opisali dwie zasadnicze tendencje do wyjaśniania niepomyślnych 

wydarzeń w kategoriach optymistycznych (zewnętrznych, tymczasowych, kon-

kretnych) i pesymistycznych (wewnętrznych, trwałych, ogólnych)43. Niektórzy 

prezentują styl optymistyczny przetwarzania informacji, inni zaś dokonują po-

znawczej oceny w kategoriach pesymistycznych. 

Jedną z najważniejszych struktur poznawczych, istotną także z perspektywy 

omawianego tematu, jest obraz ja (self-concept), ponieważ ma on wpływ na 

większość decyzji i działań podejmowanych przez jednostkę (ustalanie celów, 

poszukiwanie i wykorzystywanie porad, wsparcia, konsultacji, kierownictwa, re-

agowanie na pozytywne i negatywne informacje)44. Obraz ja pełni zasadniczo 

dwie funkcje: organizacyjną i wykonawczą. Jako schemat organizuje wiedzę  

o świecie, o sobie, może być mniej lub bardziej rozbudowany, wiąże się z nim 

także zjawsko samoodniesienia, oznacza to, że lepiej zapamiętujemy informacje, 

które odnoszą się do nas. Funkcja wykonawcza ja polega na regulacji zachowa-

nia, wyborów, zdolności planowania i kierowania swoim działaniem. Jest to za-

razem forma samokontroli, o której należy powiedzieć, że – po pierwsze – jej si-

ła jest ograniczona, a po drugie – bywa zawodna (wpływ stresu, obniżonej świa-

domości np. podczas snu, po wysiłku, z powodu używek itp.)45. W nawiązaniu 

do obrazu ja ważna jest także samowiedza (samoświadomość), która spełnia za-

sadniczo funkcje adaptacyjne. Jednostka, skupiając uwagę na sobie, ocenia i po-

równuje swoje zachowania z wewnętrznymi normami i wartościami, porównania 

dokonuje również wtedy, gdy patrzy na siebie oczami innych, uświadamiając 

sobie rozbieżności między swoim zachowaniem a wartościami i normami we-

wnętrznymi. W sytuacji, gdy samoświadomość prowadzi do znacznej rozbieżno-

ści jednostka albo weryfikuje zachowanie (np. przyznaje się do błędu), albo też 

stan samoświadomości staje się nieprzyjemny wskutek przykrych informacji 

zwrotnych płynących z zewnątrz. Sposobem radzenia sobie z taką sytuacją jest 

np. pozbycie się samoświadomości albo przez unikanie kontaktów z ludźmi, al-

bo z pomocą niektórych zajęć (alkohol, hobby, masochizm seksualny itp.)46.  

W strukturze ja ważnym elementem związanym z motywami są wartości i ide-

ologia odnoszące się do stanów rzeczy, do których w przekonaniu jednostki war-

to dążyć, i które warto chronić. Wartości są „świadomie artykułowanymi kon-

                                                 
42  D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 115. 
43  Ibidem. 
44  Ibidem, s. 116. 
45  E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 2006, s. 127. 
46  Ibidem, s. 132–133. 
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cepcjami «dóbr wewnętrznych»”, gdy nie są zgodne z motywami, mówimy  

o sprzeniewierzeniu (motywy odsuwają na bok wartości, robimy to, czego nie 

powinniśmy robić) i słabości (wartości nie są poparte motywami, nie robimy te-

go, co powinniśmy robić). Wartości są „naładowanymi emocjonalnie, poznaw-

czymi «punktami zaczepienia», na których można oprzeć sposoby postępowania 

w sprawach istotnych”47. Na podstawie badań psychologicznych prowadzonych 

od lat 90. XX wieku można wskazać kilka kluczowych elementów poznawczych 

określanych wartościami – władza, osiągnięcia, hedonizm, pobudzenie, samo-

dzielność, uniwersalizm, życzliwość, tradycja, zgodność i bezpieczeństwo, po-

czucie godności, przyjaźń, życie duchowe, zdrowie. Wartości są tu postrzegane 

jako świadome reprezentacje fundamentalnych zasad, indywidualnie/społecznie 

pożądanych48. Struktura ja odgrywa istotną rolę w regulacji stosunków człowie-

ka z otoczeniem, stanowi „instrument orientacji i rozróżnienia między tym, co 

podmiotowe a środowiskowe”49. Ma więc zasadnicze znaczenie dla psycholo-

gicznej analizy szpiegostwa, uwarunkowanego relacją osobowość i środowi-

sko/sytuacja. 

W podsumowaniu prezentacji wybranych aspektów osobowości użytecznych 

przy analizie szpiegostwa nie może zabraknąć także pojęcia tożsamość. Termin 

ten wprowadzony przez Erika Eriksona, wskazujący na związek między tym, za 

kogo się uważam, a tym, za kogo uważają mnie inni, może stanowić klucz do 

zrozumienia osobowości szpiega. W działalności szpiegowskiej kategoria toż-

samości odnosi się do tzw. „legend”, tworzonych dla pracowników tajnych służb 

na potrzeby wykonywanej misji. Dobrze skonstruowana „legenda” obejmuje 

szerokie spektrum spreparowanych na potrzeby misji czynników – biografię, 

pochodzenie, język, zawód itp., a nawet style zachowania, reagowania, cechy 

temperamentu czy wyglądu fizycznego (od postawy, chodu, po styl ubioru). Po-

jęcie tożsamości (identity) używane jest na gruncie wielu nauk, posiada szereg 

definicji i modeli teoretycznych, rozwijanych przez różne dyscypliny humani-

styczne i nauki społeczne. Jest to też termin wieloznaczny, który często tłuma-

czy się jako identyczność, bycie tym samym, określa punkt odniesienia wobec 

kogoś lub czegoś, wskazuje granice, różnice i zarazem podobieństwa. Kategoria 

tożsamości odnosi się do każdego człowieka ponieważ każdego z nas zawsze 

coś określa (poglądy, wyznanie, narodowość, rasa, płeć, kultura, grupa społecz-

na, polityczna itd.). Szczególnym przykładem tożsamości jest, opisana przez  

H. Tajfela, tożsamość społeczna, obejmująca te elementy ja, które mają źródło  

w przynależności grupowej50. Pseudotożsamość, którą posiada agent wykonują-

cy misję, odpowiada pod względem formalnym wskazanym cechom tożsamości 

jako takiej, „pseudo” oznacza jednak, że nie jest ona rezultatem procesu socjali-

                                                 
47  D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 117. 
48  Ibidem, s. 118. 
49  J. Terelak, Człowiek w sytuacjach…, op. cit., s. 36. 
50  D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 116. 
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zacji i wrastania w daną kulturę, rodzimą tradycję, język, obyczaje itp., stanowi 

raczej rezultat szkolenia lub indoktrynacji.  

Jak zostało powiedziane, „syndrom szpiegowski” jest sztucznym konstruk-

tem teoretycznym, o którym wspomina Hart w swoim psychologicznym studium 

wybranych postaci ze świata wywiadu. Do zasadniczych cech agenta tworzą-

cych syndrom zaliczył: inteligencję (powyżej przeciętnej), sposób wyrażania się 

(wysoka elokwencja, doskonała orientacja w polityce, zwłaszcza w sprawach 

międzynarodowych), wygląd (godność, wyczulenie na punkcie odzieży, ubiór 

konserwatywny, niezwykle zadbany, estetyka ciała, np. rąk, włosów), samokon-

trolę (wysoki jej stopień na zewnątrz, wrażenie dostosowania do modelu wyma-

ganego w warunkach działania, wewnętrzne napięcie – być może jako rezultat 

kompensacji nieustannie odgrywanej roli, w efekcie zachwianie równowagi 

umysłowej i impulsywność), pewność siebie (wysoki poziom pewności siebie, 

„pozorne poczucie nieśmiertelności”, podejmowanie wyzwań ryzykownych, 

trudnych, choćby chwilowa utrata pewności siebie skutkuje napięciem, depresją 

– cykliczne wzloty i upadki pewności siebie, zwykle związane z porażką), ambi-

cje (wysokie ambicje, skuteczność w ich realizacji), lojalność (lojalność poli-

tyczna odróżnia agentów wywiadu od defektorów, u tych drugich często nie ist-

nieje w świadomości ani w podświadomości), poziom kontrolowania impulsów 

(zwykle dla zagłuszenia napięcia i stresu), sprawność fizyczną51. Zaś do wyróż-

niających się cech defektorów zaliczył: brak naukowego zacięcia, brak religijne-

go czy politycznego zakorzenienia, brak wyższej umiejętności analitycznego 

myślenia, często proste mechanizmy decydujące o ważnych posunięciach (np. 

chęć zemsty).  

Dla charakterystyki „syndromu szpiegostwa” dobrze jest najpierw podsu-

mować adekwatne założenia dotyczące sytuacji, tj. kontekstu, w jakim funkcjo-

nuje pracownik tajnych służb. Autorka uważa, że szczególne znaczenie ma tu in-

terakcyjne podejście do sytuacji, w którym uwzględnia się powiązanie obiek-

tywnych, zewnętrznych warunków z czynnikami subiektywnymi, osobowościo-

wymi, a także fakt, że w działalności szpiegowskiej dominują takie typy sytu-

acji, w których przeważają zachowania zadaniowe (ukierunkowane nad reak-

tywnymi), są to też zwykle sytuacje trudne, tj. związane z określonym pozio-

mem niedopasowania osoby do rzeczywistości. Wpływa na to m.in. tajny cha-

rakter działań, niejawność, odgrywanie roli („legenda”), praca w terenie (zwykle 

na obcym terytorium wroga), wysoki poziom ryzyka związany z możliwością 

dekonspiracji, bywa też, że jest to konieczność sprzeniewierzenia się własnym 

postawom, wartościom, jeśli wymaga tego zadanie itp. Należy powiedzieć także, 

że szczególnie w przypadku wywiadu głębokiego, tj. działań na terenie obcego 

państwa, z pracą agenta i kontekstem sytuacyjnym wiązać może się też wielolet-

nia emigracja, konieczność dostosowania do nowych warunków społecznych, 

                                                 
51  J.L. Hart, Walka wywiadów…, op. cit., s. 187–191. 
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kulturowych. Problemy psychologiczne, jakie niesie ze sobą wymóg przystoso-

wania się do nowego otoczenia, mają niemałe znaczenie nie tylko dla pracy 

agenta, są częstym motywem analiz w różnych warunkach (izolacja penitencjar-

na, przesiedlenie, ekspedycje naukowe, badawcze itp.)52. 

Biorąc następnie pod uwagę cechy osobowości, na podstawie przedstawio-

nych wcześniej psychologicznych modeli teoretycznych oraz w połączeniu  

z charakterystykami działań agentów wywiadu, można stworzyć zarys „syndro-

mu szpiegowskiego”. Będzie się zatem na niego składać, według modelu PEN 

Eysencka, wysoki poziom ekstrawersji (towarzyski, aktywny, asertywny, dyna-

miczny, poszukujący doznań), niski poziom neurotyczności (zrównoważony 

emocjonalnie, odważny, optymista, pewny siebie, o wysokiej samoocenie, opa-

nowany), niski poziom psychotyczności (empatyczny, uspołeczniony, łatwo na-

wiązujący kontakty). Ekstrawersja, opisana pierwotnie przez C. G. Junga, ozna-

cza „wyraźne odniesienie podmiotu do przedmiotu, ujęte jako pozytywne zwró-

cenie subiektywnej uwagi na przedmiot. Ktoś, kto znajduje się w stanie ekstra-

wertycznym53, myśli, czuje i działa w odniesieniu do przedmiotu, i to w sposób 

bezpośredni, dający się z zewnątrz wyraźnie postrzec”54. Zastosowana następnie 

przez Eysencka, zyskała status cechy temperamentu, wskazujący na stosunek do 

świata i innych, w tym także na jakość nawiązywanych relacji interpersonal-

nych. W przypadku agentów są one raczej powierzchowne, krótkotrwałe, gwał-

towne, nietrwałe, rozwijające się powoli, co wynikać może z koniecznej skądi-

nąd ostrożności i braku nadmiernej ufności, zgodnie z zasadą: „nigdy nie przyj-

muj niczego za oczywiste, ani ofiarowanej przyjaźni, ani widocznej wrogości 

[…]”55. Inny przykład mówi: „niezależnie od tego, gdzie się znajdował, zawsze 

był obcym, czując się nieswojo w świecie, którego nie był w stanie pojąć”56  

(o Piotrze Popowie). Trzeba jednak powiedzieć, że nie tylko cechy ekstrawer-

tyczne są pożądane u agenta wywiadu. Wiele zależy od charakteru wykonywa-

nych zadań, i tak o ile ekstrawertyk być może lepiej realizowałby swoją rolę  

w terenie, tj. w ramach działań operacyjnych, o tyle introwertyk raczej w działa-

niach umożliwiających przebywanie w samotności, np. analityk operacyjny. Gdy 

chodzi o neurotyczność, wymogiem w zachowaniu i działaniu agenta wywiadu 

będzie niska tendencja do ujawniania negatywnych stanów emocjonalnych, np. 

lęku. Należy zaznaczyć, że zmienna ta w sposób szczególny wpływa na modyfi-

kację zachowania i poziom funkcjonowania w sytuacjach szczególnie emocjo-

                                                 
52  Zob. J. Terelak, Człowiek w sytuacjach…, op. cit. 
53  Ekstrawersję, która staje się stanem habitualnym, tj. stałą predyspozycją, nazywa Jung typem 

ekstrawertycznym. 
54  C.G. Jung, Typy psychologiczne, Warszawa 1997, s. 477. 
55  L. Farago, Wojna mózgów. Anatomia szpiegostwa i wywiadu, Warszawa 1961, [za:] H. Ćwięk, 

W tajnej służbie II Rzeczypospolitej: wywiad polski wobec Niemiec w latach 1918–1939, Czę-

stochowa 2009, s. 109. 
56  J.L. Hart, Walka wywiadów…, op. cit., s. 32. 
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nalnie naładowanych (co ma, według Eysencka, związek z wpływem układu 

limbicznego na tę zmienną). Najsłabsze związki wskazuje się między funkcjo-

nowaniem jednostki a psychotycznością (jest uwarunkowana czynnikami dzie-

dzicznymi i biochemią), stąd wskazanie jej miejsca w syndromie szpiegowskim 

ma charakter wyłącznie spekulatywny. Na podstawie opisów psychotyczności 

można wnioskować jej związek z dwiema kwestiami – jej wysoki poziom wy-

stępuje u osób mających problem z prawem, uzależnionych, cierpiących na nie-

które zaburzenia psychiczne, oraz z drugiej strony – jest ona związana z twór-

czością przez fakt, że towarzyszą jej „niekonwencjonalność, negatywizm, dez-

aprobata wobec innych”57 – cechy spotykane także wśród agentów wywiadu: 

„Brak asertywności oraz wieczna uprzejmość […] Nigdy się nie przymilał, ale 

był uległy aż do przesady […] był schludny, miał lekkie pióro, był dobrym 

strzelcem i nigdy nie zwalił się z nóg pijany […] był on prawie całkowicie «za-

absorbowany samym sobą». Mówiąc prościej, nawet ci nieliczni, których ko-

chał, byli stawiani na drugim miejscu wobec jego własnego dobra” (o Piotrze 

Popowie)58. „Czuł się nieswojo w gronie osób bardziej od niego obytych […], 

wolał ludzi, którzy faktycznie z szacunkiem odnosili się do niego”59. 

Według modelu PMO, cechami syndromu będą: podwyższony poziom eks-

trawersji–surgencji (towarzyskość, serdeczność, asertywność, aktywność, po-

szukiwanie doznań, pozytywna emocjonalność), niski poziom serdeczności–

ugodowości (szczególnie takie elementy, jak zaufanie, prostolinijność, skłon-

ność do rozczulania się), wysoka sumienność (kompetencje, skłonność do po-

rządku, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscyplina, rozwaga), niski 

poziom neurotyczności (lęk, agresywna wrogość, depresja, impulsywność, nad-

wrażliwość, nieśmiałość), wysoka otwartość na doświadczenia (wyobraźnia, es-

tetyka, uczucia, działanie, idee, wartości). Wymienione czynniki predysponują 

jednostkę także do znacznej odporności na stres, niskiego ryzyka zaburzeń za-

chowania. Na podstawie badań politycznie istotnych zachowań u ludzi, prze-

prowadzonych pod kątem wysokiego i niskiego nasycenia tych czynników, na-

leży stwierdzić, że osoby, które uzyskiwały wysoki wynik ekstrawersji–sur- 

gencji, w zachowaniach przejawiają agresję i dominację. Te osoby, których wy-

nik serdeczności–ugodowości był niski, cechowało zdystansowanie i wrogość. 

Jednostki o wysokim poziomie sumienności przejawiały odpowiedzialność, sta-

rania o to, aby wszystko zrobić jak należy i samemu wykonać „brudną robotę”. 

Wysoki wynik w stabilności emocjonalnej, (niskim) neurotyzmie to osoby sta-

bilne, które trudno wytrącić z równowagi. Wreszcie osoby, które uzyskały wy-

soki wynik w otwartości na doświadczenia, okazały się pełne ciekawości, uczące 

się na podstawie doświadczeń60. Natomiast badania przeprowadzone przez  

                                                 
57  J. Strelau, Osobowość jako…, op. cit., s. 544. 
58  J.L. Hart, Walka wywiadów…, op. cit., s. 176. 
59  Ibidem, s. 177. 
60  D.G. Winter, Osobowość…, op. cit., s. 108 (tabela 4.2). 
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B. Packa pod kątem neurotyzmu wykazały, że efektywni oficerowie wywiadu  

w zdecydowanej większości wykazują niski jego poziom, co oznacza, że są to 

osoby nie tylko stabilne emocjonalnie, ale też w dużym stopniu odporne na sytu-

acje trudne i bodźce emotogenne61. 

Pod względem cech temperamentalnych, jeśli uznać, że są one uwarunko-

wane cechami konstytucjonalnymi, brak jest wyznaczników dotyczących budo-

wy fizycznej agentów; na pewno są to osoby sprawne fizycznie, pozbawione fi-

zycznych defektów i przewlekłych chorób, na co wskazują już testy kwalifika-

cyjne, a czego wymaga też częsta praca w terenie. Gdy chodzi o temperament 

rozumiany jako siła układu nerwowego, są to osoby o silnym, zrównoważonym, 

ruchliwym układzie nerwowym (odpowiednik sangwinika w antycznej typologii 

humoralnej Hipokratesa-Galena). Są to jednostki, u których występuje wysoka 

siła procesu pobudzania układu nerwowego (wydolność funkcjonalna, zdolność 

do wytrzymania długotrwałego bądź krótkiego, ale silnego pobudzenia), ponie-

waż jest to silny układ nerwowy, proces pobudzenia jest słabszy. U osób o takim 

układzie nerwowym występuje także wysoka siła procesu hamowania (łatwość, 

z jaką układ nerwowy tworzy warunkowe reakcje hamulcowe, tj. wygaszanie, 

różnicowanie czy opóźnianie). Obydwie cechy układu nerwowego, tj. siła proce-

su hamowania i siła procesu pobudzenia, przejawiają się w sytuacjach, gdy wy-

stępuje powstrzymywanie się od pewnych czynności, konieczność odraczania 

reakcji. Silny układ nerwowy to także wysoka równowaga procesów nerwowych 

(stosunek siły pobudzenia do siły hamowania) oraz wysoka ruchliwość proce-

sów nerwowych (zdolność do szybkiej zmiany procesu pobudzenia w proces 

hamowania i odwrotnie – przejawia się w adekwatności reakcji wobec szybko 

zmieniających się bodźców czy sytuacji życiowych). Charakter działań szpiega 

pozwala sądzić, że sprzyjającymi cechami osobowości/temperamentu będą: sil-

ny układ nerwowy, równowaga procesów pobudzania i hamowania, duża ru-

chliwość procesów nerwowych – jest to praca stresogenna, wymagająca dużej 

odporności psychicznej62. Ponadto w badaniach tego czynnika temperamentu 

Pacek wykazał, że większość oficerów wywiadu to osoby z temperamentem 

sangwinicznym lub nieznacznie skłaniającym się w stronę cholerycznego, co 

może wynikać z faktu, że u tego typu jednostek występuje tylko nieznaczna 

przewaga siły procesu hamowania nad pobudzaniem63. Można przywołać tu na-

stępujący opis: „obgryzał paznokcie, miał wysokie ciśnienie, systematycznie 

zdradzał swą żonę i notorycznie okłamywał przełożonych. Następnie, w chwi-

lach, gdy bał się, że jego słabostki mogą zostać wykryte, wybuchał płaczem”64. 

W charakterystyce „syndromu szpiegowskiego” znalazłyby się również cechy 

                                                 
61  B. Pacek, Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Warszawa 

2013, s. 68. 
62  Idem, Osobowość a efektywność…, op. cit., s. 118. 
63  Idem, Osobowościowe uwarunkowania…, op. cit., s. 69. 
64  J.L. Hart, Walka wywiadów…, op. cit., s. 174. 



 „Syndrom szpiegostwa”… 183 

temperamentu niezahamowanego, tj. śmiałość, towarzyskość, niższa reaktyw-

ność tych struktur układu nerwowego, które odpowiadają za silne pobudzenie  

w sytuacjach trudnych, nieznanych, co z kolei ogranicza nadmierne reakcje or-

ganizmu. Będzie to także temperament o niskiej skłonności do reagowania sil-

nymi negatywnymi emocjami (np. strach czy gniew), o znacznej aktywności, 

czyli wysokim wigorze (poziom energetyczny zachowania, tempo, tj. szybkość 

reakcji, styl reakcji), oraz towarzyskości (dążenie do kontaktu). Charakter dzia-

łań szpiegowskich, tj. jakość wykonywanych zadań, nieprzewidywalność sytu-

acji, niepewność, podejmowane ryzyko, stopień trudności itp., na poziomie psy-

chologicznych reakcji, jakie wywołują, przypominać mogą typy działań, zacho-

wań, preferowanych przez jednostki o temperamencie cechującym się dążeniem 

do silnych doznań. Jest to poszukiwanie zróżnicowanych, nowych, złożonych  

i intensywnych wrażeń i doświadczeń, gotowość do podejmowania ryzyka fi-

zycznego, społecznego, prawnego i in., czy nonkonformistyczny styl życia. 

Do wskazanych elementów syndromu można dodać ponadto umiejscowienie 

poczucia kontroli (zewnętrzne/wewnętrzne)65. Jest to czynnik szczególnie ważny 

w omawianym tu kontekście, praca agenta wywiadu łączy się bowiem z sytu-

acjami wywierania wpływu, naciskiem, które pozostają zależne od zasad i mo-

tywów wewnętrznych. Wewnętrzne poczucie kontroli, przekonanie co do wła-

snej aktywności, możliwości, połączone z pozytywną samooceną, wysoką mo-

tywacją, jest nie tylko ważnym aspektem rozwagi w działaniu, zmniejszania ry-

zyka, ale też większego wpływu na postawy innych, a to stanowi o skuteczności 

działań agenta. 

Jak piszą autorzy Księgi szpiegów, N. Polmar i T.B. Allen, o szpiegowaniu 

mówi się od niemal czterech tysięcy lat, tyle czasu mniej więcej dzieli współcze-

sne szpiegostwo od pierwszej wzmianki w Starym Testamencie. Biorąc pod 

uwagę fakt, że szpiegostwo stanowi nieodłączny element historii ludzkości, czy 

nie można przyjąć, że tkwi ono w ludzkiej naturze? Czy jest to zarazem wystar-

czający argument, by mówić o nim w kategoriach cech osobowości czy „syn-

dromu”? Człowiek od zarania dążył do tego, by rozpoznać otoczenie – najpierw 

było to przede wszystkim otoczenie naturalne, środowisko, następnie społeczne 

– wraz z powstawaniem pierwszych struktur społecznych, wreszcie polityczne – 

z nastaniem nowoczesnych państw. Już chiński mędrzec i znawca wojny Sun 

Tzu w swoim traktacie Sztuka wojny powiadał, że sukces w walce odnosi nie ty-

le ten, kto zna swoje możliwości, ile raczej ten, kto zna i siebie, i przeciwnika. 

Znać przeciwnika, znaczy tyle, co poznać i właściwie odczytać jego zamiary,  

a do tego trzeba umiejętności zdobywania, rozszyfrowywania i wykorzystywa-

nia informacji. Osobowość w tym rzemiośle ma więc znaczenie kluczowe, agent 

musi bowiem nie tylko skłonić wroga do przekazania informacji, ale też zrobić 

                                                 
65  W badaniach przeprowadzonych przez Packa; zob. B. Pacek, Osobowościowe uwarunkowa-

nia…, op. cit. 
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to tak, by nie wiedział on, że to uczynił. Wskazane cechy osobowości, tempera-

mentu, motywacji, odporność na stres, nieszablonowe czasami myślenie, inteli-

gencja i wiele innych – stanowią o sukcesie w pracy wywiadowczej. Na planie 

filmowym aktor, przyjmując na siebie odgrywaną rolę, musi zagrać ją tak, by 

widz zapomniał, że ogląda scenariusz stworzony na potrzeby produkcji filmowej. 

Na tym opiera się mistrzostwo gry aktorskiej. Analogicznie agent, otrzymując „le-

gendę” i wcielając się w rolę stworzoną na potrzeby działań wywiadowczych, mu-

si przekonać przeciwnika, że jest kimś innym. Zasadnicza jednak różnica w po-

równanych sytuacjach zasadza się na tym, że praca agenta do pewnego tylko stop-

nia odbywa się pod dyktando ustalonego wcześniej scenariusza, częstokroć staje 

on w obliczu sytuacji nieprzewidzianych, wyjątkowo trudnych. Zatem ani sytuacja 

ani czynnik ludzki nie podlegają tu z góry założonym ustaleniom. To, co zostało  

w niniejszym artykule nazwane „syndromem szpiegowskim”, jest więc tylko ze-

społem cech i predyspozycji zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu  

w prowadzonych działaniach. Jednak jest to wciąż tylko prawdopodobieństwo. 

„Syndrom szpiegostwa” w świetle wybranych koncepcji psycho-

logicznych 

Streszczenie 

Artykuł stanowi próbę analizy tzw. „syndromu szpiegostwa”, wysuwając na plan pierwszy psy-

chologiczne aspekty zjawiska, w tym przede wszystkim osobowość jednostki pracującej w tajnych 

służbach (oficer wywiadu, agent) oraz psychologiczne wyznaczniki sytuacji, czyli specyfikę kon-

tekstu, otoczenia w jakim działa. Problematyka poruszona w artykule wymaga uwzględnienia per-

spektywy psychologii osobowości, włączając takie jej cechy, jak temperament, emocje, motywa-

cje, struktury poznawcze w tym obraz ja, a także tożsamość; ponadto psychologii sytuacji ekstre-

malnych. Punktem wyjścia było dla autorki przyjęcie tezy o dynamicznej zależności osobowości 

jednostki i uwarunkowań otoczenia, które wspólnie decydują o zachowaniu i jego zmianach. Au-

torka stara się zarazem odpowiedzieć na pytanie, czy w oparciu o bogaty materiał psychologiczny 

poświęcony koncepcjom osobowości, a także specyfikę działań oraz wymogów rekrutacyjnych  

i wykonywanych zadań, można stworzyć model osobowości szpiega oraz model sytuacji.  

Słowa kluczowe: służby specjalne, agent wywiadu, oficer wywiadu, psychologia osobowości, 

sytuacje ekstremalne, syndrom, temperament, emocje, motywacje, inteligencja. 

„Syndrome of Espionage”  

in the Light of the Psychology of the Personality  

Summary 

Article is trying to analyze the so-called „syndrome of espionage”, putting out on the first place 

the psychological aspects of the phenomenon, first of all the personality of individual who is work-

ing in the secret services (the officer of the intelligence, agent) and the psychological determinants 
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of the situation, that is the specific of the context and his surroundings. The issues raised in the ar-

ticle needs to take into account the perspective of personality psychology including its features 

such as temperament, emotions, motivation, cognitive structures in this image I and the identity, 

moreover, the psychology of extreme situations. The starting point was for the author to adopt the 

thesis of the dynamic personality of the individual and depending on ambient conditions, which 

together determine the behavior and its changes. The author also tries to answer the question – if 

based on a rich material devoted to the psychological concepts of personality and a specificity of 

action and recruitment requirements and tasks, can you create a model of personality, of a spy and 

a model of the situation? 

Keywords: an intelligence agency (a secret service), intelligence agent, intelligence officer, the 

psychology of personality, extreme situations, syndrome, character, emotions, motives, intelligence. 
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O niektórych aspektach  

amoralnych negocjacji państw 

Cel, pojęcie i techniki negocjacji 

Celem artykułu jest refleksja nad wybranymi amoralnymi elementami nego-

cjacji podczas rozwiązywania sporów między państwami, będącymi w stanie 

sporu czy konfliktu. Omawiając tematykę, należy mieć na względzie, iż pań-

stwa, aby osiągnąć jak największą dla siebie korzyść, wykorzystują wszelkie 

środki negocjacyjne, które mogą być uważane za dozwolone i powszechnie sto-

sowane w taktykach negocjacyjnych. Na ile ma to mocne podstawy etyczne,  

a na ile relatywne kryteria – jest wyzwaniem dla politologów, prawników, psy-

chologów i przedstawicieli armii. Zadaniem autora jest zwrócenie uwagi na parę 

aspektów negocjacji, które przekraczają granicę godziwych strategii i kryteriów 

moralności. Debata naukowa może doprowadzić do określenia kryteriów nie-

przekraczania powszechnie uznawanych zasad moralnych. 

Negocjacje (negotium) oznaczają interes, zobowiązanie, trudną sprawę. Mo-

żemy je określić „jako rozwiązanie konfliktu zaistniałego pomiędzy dwoma lub 

większą liczbą partnerów, podczas którego przeciwne strony tak modyfikują 

swoje potrzeby, aby dojść do możliwego do zaakceptowania porozumienia. Aby 

doprowadzić do negocjacji, powinny wystąpić równocześnie trzy czynniki: stro-

ny są wzajemnie zależne od siebie, interesy stron są częściowo wspólne, a czę-

ściowo sprzeczne, porozumienie wypracowane w ramach negocjacji może za-

pewnić większą korzyść niż działanie bez porozumienia”1. Państwa dążą do 

osiągnięcia swoich celów i interesów poprzez różne działania zewnętrzne w re-

lacjach międzynarodowych. Negocjacje należą do środków realizacji polityki 

zagranicznej. Negocjacje międzynarodowe to proces rozwiązywania sporu mię-

                                                 
*  katarzyna.kuczowicz@gmail.com. 
1  R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1998, s. 3–7. 
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dzy państwami, narodami lub w sytuacji zagrażającej pokojowi, środkami poko-

jowymi lub innymi niż procedura sądowa czy arbitraż, z zamiarem osiągnięcia 

przez zainteresowane strony większego wzajemnego zrozumienia, poprawy sto-

sunków, pogodzenia się lub rozwiązania sporu2. Należy mieć na względzie fakt, 

iż zachodzą różnice pomiędzy negocjacjami międzynarodowymi a krajowymi. 

Najbardziej charakterystyczną cechą rozbieżności jest niejednolitość stron, na 

którą składa się między innymi odmienne prawo, mentalność czy zwyczaje biz-

nesowe. Decydującym czynnikiem zapewne będzie ustrój państwa, łącznie  

z grupami politycznymi oraz ekonomicznymi3. Takie zróżnicowanie nie pozo-

stanie bez wpływu na różnorodne postrzeganie moralności przez partnerów. 

Możemy wyróżnić kilka rodzajów środków dążących do zrealizowania stra-

tegii i taktyki politycznej. Pierwsze z nich to środki psychospołeczne, opierające 

się na: współpracy naukowej, kulturowej, informacyjnej i polityce narodowo-

ściowej. Kolejne to środki polityczne i prawne, na które składają się: rozmowy, 

konsultacje przedstawicieli państw, negocjacje, pokojowe rozwiązywanie spo-

rów, nacisk dyplomatyczny, oferty kompromisowe i pojednawcze. Trzecią grupą 

środków mającą pomóc w realizacji polityki zagranicznej, są środki ekonomicz-

ne, czyli: pomoc gospodarcza, doradztwo, sprawy finansowe dotyczące zacią-

gniętych kredytów, embargo, sankcje czy praktyki dyskryminacyjne. Natomiast 

do ostatniej grupy zaliczamy środki militarne, takie jak: demonstracja siły, po-

moc wojskowa, interwencje państw, wojna, wspieranie jednej ze stron konfliktu 

bądź nielegalne dostarczanie broni, odstraszanie lub szantaż użycia broni jądro-

wej. Wszystkie te środki mają na celu realizację określonych zadań danego pań-

stwa na arenie międzynarodowej, takich jak kształtowanie jego pozycji, wzrost 

siły oraz zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju, przy współpracy z innymi kra-

jami4. Należy przy tym pamiętać, że każde państwo dąży do osiągnięcia swoich 

celów i ochrony własnego interesu.  

Gdy istnieje potrzeba skonfrontowania tych celów z innymi partnerami za-

granicznymi, państwa muszą wejść we wzajemny dialog. Podstawą takiego dia-

logu jest równość stron, suwerenność i ich partnerstwo, aby w trakcie rozmów 

nie zatraciła się idea pokojowego rozwiązywania sporów i problemów. W sto-

sunkach dyplomatycznych państwa posługują się negocjacjami, aby w razie kon-

fliktu interesów rozwiązać go pokojowo, co nie stoi na przeszkodzie, iż mogą 

one być użyte w dobrych lub złych, ukrytych intencjach. Tak więc w negocja-

                                                 
2  A. Lall, Modern International Negotiation. Principles and Practice, Columbia University Press, 

New York 1966, s. 5; cyt. za: J. Bryła, Negocjacje międzynarodowe, Poznań 1999, s. 11–21. 
3  M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Warszawa 2009, s. 11. 
4  Polityka zagraniczna, http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_zagraniczna [stan z 15.11.2013]. 

Zob. J. Zając, Środki i metody polityki zagranicznej państwa, [w:] Wstęp do teorii polityki za-

granicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2005, s. 82–97; T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna 

– stałe i zmienne komponenty procesu formułowania i realizacji, [w:] Polityka zagraniczna. Ak-

torzy. Potencjały. Strategie, red. T. Łoś- Nowak, Warszawa 2011, s. 54–58. 
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cjach stosuje się polityczną walkę, która nie wyklucza użycia przemocy, naci-

sków czy gróźb5. 

Techniki negocjacji mają prowadzić do osiągnięcia wybranego celu przez 

negocjatorów. Wykorzystują one pewne elementy, takie jak czynnik czasu, 

gdzie w zależności od zamierzonego celu proponuje się żądania niemożliwe do 

spełnienia bądź przedstawia mnóstwo szczegółowych wyjątków, aby zyskać na 

czasie. Tak więc stosowanie gry na czas nie będzie świadczyło o uczciwych in-

tencjach partnera. Metody negocjacyjne posługują się również oddziaływaniem 

na psychikę przeciwników; możemy tu wyróżnić technikę odrzucenia i zabójczej 

odpowiedzi, których efektem mają stać się rozmyślania adwersarza, dlaczego je-

go oferta nie została przyjęta, bądź złamanie wiary w jego siłę perswazji. Po-

dejmując się negocjacji można odwoływać się do demonstrowania siły poprzez 

stawianie ultimatum lub zastraszanie przeciwnika. Taka postawa będzie odebra-

na jako dominująca i może wpłynąć na kierunek podejmowanych działań. Na-

stępnie, poprzez trzymanie się ustalonego porządku obrad, również można osią-

gnąć swój cel. Realizowanie z góry założonego planu będzie korzystnie wpływa-

ło na wizerunek negocjatora, a jego pozycja wyda się silna i stabilna. Równole-

gle mogą ujawnić się słabe strony przeciwnika, przy braku planu działania z jego 

strony, i to stworzy możliwość na dalsze negocjacje. Ważna jest świadomość roli 

przekazywanych informacji, ich źródeł, sposobu pozyskania, a także ich nieujaw-

niania w części lub całości. Posługiwanie się technikami negocjacyjnymi może łą-

czyć w sobie wiele złożonych elementów, a wśród nich aspekty natury etycznej6. 

Etyka w sporach i dialogu międzynarodowym.  

Warunki i zasady etyczne 

Do ewidentnie amoralnych działań polityków możemy zaliczyć wpływ sil-

niejszego państwa na słabsze, także kreowanie korzystnej dla jednej strony opi-

nii publicznej przez niepokojenie społeczeństwa, granie na lęku, np. obawie 

słabszego państwa przed stratą pewnych dóbr. W efekcie mamy do czynienia  

z godzeniem się przez słabsze, zdominowane państwo na narzucone warunki. 

Jeśli nie zostały one wypracowane w sposób moralny, w oparciu o zasadę rów-

ności stron, prawdopodobnie przyniosą stratę dla słabszego partnera. Może do-

chodzić do sytuacji, w których zostaje on postawiony przed wyborem mniejsze-

go zła czy straty, aby uniknąć boleśniejszych sankcji. Suwerenność i równo-

rzędność państw jest podstawą etycznych negocjacji. Gdy równowaga między-

państwowa zostaje zachwiana, w relacje prawdopodobnie wkradnie się presja 

czy wykorzystywanie pozycji silniejszego7. Przykładem może być relacja mię-

                                                 
5  J. Bryła, op. cit., s. 11–21. 
6  G. Plichta, Sztuka negocjacji. Metody i techniki negocjacji, Warszawa 2009, s. 17–22. 
7  Zob.: M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, Warszawa 1984, s. 16–20. 
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dzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Z wywiadu z gen. Zbigniewem Now-

kiem, szefem Urzędu Ochrony Państwa w latach 1998–2001 i Agencji Wywiadu 

od 2005 do 2008 r.8, dowiadujemy się o realiach przyjaźni polsko-amery- 

kańskiej. Generał Nowek nie zgadza się na przyjmowanie deklaracji zza oceanu, 

iż jesteśmy ich strategicznymi sojusznikami, partnerami i przyjaciółmi. Istotne 

są fakty, które pokazują, że mimo wspólnych walk na frontach, nie możemy tu-

rystycznie odwiedzić naszych „przyjaciół”. W działaniach dyplomatycznych je-

steśmy zwodzeni deklaracjami, które są wyłącznie hasłami wyborczymi. Mimo 

braku zmian, Polska kontynuuje relacje handlowe, które niekoniecznie stają się 

eksportowym hitem. Trudno wpłynąć na zmianę tych relacji, gdyż brak równości 

aktorów sceny politycznej jest potencjalnym podłożem nieetycznego działania9.  

Podstawowym narzędziem negocjacji jest język mówiony, warto chwilę za-

stanowić się nad tą kwestią, gdyż może zostać wykorzystana przez przebiegłego 

negocjatora. Wybór języka w prowadzeniu negocjacji jest nie do końca oczywi-

sty, z reguły brak tu wzajemnych uzgodnień. W ubiegłych wiekach język fran-

cuski pozostawał językiem dyplomacji. Później prof. L. Zamenhof stworzył 

podstawy języka międzynarodowego – esperanto. Ze względów praktycznych, 

nie ma on szerokiego zastosowania i został zastąpiony popularnym angielskim, 

chociaż byłby językiem najbardziej neutralnym, niedającym przewagi żadnemu 

państwu. Aktualnie językiem powszechnie używanym w stosunkach międzyna-

rodowych jest angielski. W sytuacji niewładania biegłego tym językiem przez 

jedną ze stron należałoby wysunąć życzenie, aby obecność tłumacza była obo-

wiązkowa (taka praktyka ma miejsce w procesie karnym – prawo do korzystania 

z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli oskarżony nie włada w wystarczającym 

stopniu językiem polskim). Aby zachować moralną płaszczyznę współpracy 

państw, szanse stron negocjacji powinny pozostać takie same, a niewiedza języ-

kowa lub jej niższy poziom nie może zostać wykorzystany. Nie chodzi tylko  

o aspekt właściwego zrozumienia języka, ale i o ograniczenie zdenerwowania, 

dyskomfortu i niepewności partnera, a przez to zagwarantowanie możliwości lo-

gicznego myślenia dla obydwu partnerów10.  

Skuteczna argumentacja może być pomocna w negocjacjach fair play. Po-

winna ona skupiać się na przekonywaniu, czyli ustalaniu zobowiązań i działań 

stron. Odmienną formą od negocjacji jest dyskusja czy spór, gdzie dąży się do 

prawdy, czy też wykazuje słuszność wyłącznie swojego stanowiska. Strate-

giczną zasadą podejmowania się negocjacji jest dawanie partnerowi poczucia sa-

tysfakcji, a nie prowadzenie argumentacji, która będzie miała na celu ukazanie 

bezwzględnej przewagi. Możemy wyróżnić kilka modeli argumentacji, np. argu-

mentację jednostronną, która sprawdza się w negocjacjach z osobami o ograniczo-

                                                 
8  J. Dziedzina, Nie walczymy o swoje, „Gość Niedzielny” 2013, nr 46, s. 22–23. 
9  Por. dozwolone techniki negocjacyjne: G.I. Nierenberg, Sztuka negocjacji jako metoda osiąga-

nia celu, Warszawa 1994, s. 143–160. 
10  M. Kendik, op. cit., s. 21–22. 
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nej wiedzy, gdyż jest postrzegana jako rzetelna. Drugim rodzajem popierania wła-

snej tezy jest dowodzenie dwustronne, wykorzystywane w sytuacjach, gdy mamy 

kontakt z osobami zorientowanymi w danej tematyce. W takich negocjacjach part-

ner otrzymuje kontrargumenty, których może użyć w rozmowach z innymi osoba-

mi. Kolejnym problemem może okazać się przedstawienie kolejności ważności ar-

gumentów, w zależności od negocjatora można stosować zawężającą bądź rozsze-

rzającą wykładnię problemu. Podobną analogię zastosujemy przy podejmowaniu 

się konstruowania wniosków z przedstawionych argumentów. Istotną kwestią jest 

dobieranie słów, które powinny być dostosowane do negocjatora11. Zachowaniami 

nadużywającymi równość stron będą: argumenty spoza terenu sporu, przypisywa-

nie przeciwnej stronie ukrytych intencji, omijanie meritum sprawy, wspieranie się 

narodowym odczuciem (np., iż Rosjanie w 99% popierają Putina w sprawie Ukra-

iny), deformowanie realiów za pomocą trików propagandowych, uchodzących za 

pozytywne, ale jednocześnie chytrych kroków (odniesienie może tutaj znaleźć sy-

tuacja mająca miejsce na Ukrainie – rosyjski konwój humanitarny). Sprzecznym  

z zasadami etyki będzie wykorzystywanie gróźb w przedstawianiu argumentów, 

aby odnieść własny sukces. Zamiast nich strony powinny posługiwać się obietni-

cami, wtedy negocjacje okażą się bardziej efektywne, a partnerzy będą postrzegani 

jako przyjacielscy i godni zaufania. Taka pozytywna metoda nagradzania (obietnic) 

przynosi pożądane rozwiązania, których przy karaniu nie osiągniemy12. 

Analizując etyczny aspekt negocjacji, należy zastanowić się czy negocjato-

rzy są świadomi psychologicznych oddziaływań w negocjacjach, czyli rozmo-

wach, w wymianie informacji co do stanowisk, żądań, oczekiwań od drugiej 

strony. Pierwszą kwestią jest komunikacja niewerbalna. Może jest ona peryfe-

ryczną cechą poruszanego zagadnienia, jednakże stanowi dobry kamuflaż dla 

ukrywania zamierzonych celów. Jeśli strona potrafi odczytywać i wysyłać od-

powiednie sygnały, jest w stanie przejąć przywództwo w negocjacjach. Komu-

nikaty niewerbalne przekazują nam informacje, które w inny sposób byłyby nie-

dostępne. Układ ciała, spojrzenie może dać stronie pogląd na intencje rozmówcy 

– długie spojrzenie, nieruchomo utkwione w oczach partnera będzie oznaczało 

chęć dominacji czy wymuszanie uległości, podobnie złożenie dłoni jak do mo-

dlitwy, z palcami lekko rozchylonymi. Istotnym jest, aby negocjator był osobą 

doświadczoną i potrafił kontrolować swoje reakcje. Przykładem mogą być tu-

reccy kupcy czy pokerzyści, którzy odczytują intencję drugiej strony z ruchu 

źrenic oczu13. Atutem negocjatora jest zatem odpowiedni poziom inteligencji 

emocjonalnej14. 

Jedną z niemoralnych metod stosowanych przy negocjacjach są naciski dy-

plomatyczne, które wpływają na niezależność decyzji polityków, chociaż same 

                                                 
11  Ibidem, s. 62–64. 
12  Ibidem, s. 66. 
13  P.J. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1990, s. 59–62. 
14  Zob.: D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 2011. 
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per se są standardowymi zabiegami. Gdy przekroczą określony poziom nasilenia 

i groźby, stają się niemoralne, wytrącają drugiej stronie możliwość manewru  

i ochrony własnego interesu. Kiedy zawodzą naciski w negocjacjach dyploma-

tów, państwa zaczynają stawiać żądania, których niespełnienie grozi surowymi 

konsekwencjami. Wysuwają względem drugiej strony ultimatum15, którego zi-

gnorowanie grozi np. wszczęciem wojny. Pod tak bezwzględnym naciskiem 

strony zwykle ustępują16, przykładem może być polskie ultimatum wobec Litwy 

z 1938 r. Celem jego była normalizacja stosunków dyplomatycznych pomiędzy 

obydwoma krajami, wywołana sporem o Wilno17. Możemy wyróżnić kilka ro-

dzajów nacisków: psychologiczne (deprecjonowanie, poniżanie), ekonomiczne 

(embargo na produkty nawet kosztem własnych obywateli – aktualna sytuacja  

w Rosji), polityczne (wyłączenie z jakiejś organizacji) i militarne (groźba agre-

sji, interwencji, ustawianie wojsk przy granicy, ostatnie referendum na Krymie 

pod groźbą ze strony Kremla). 

Nie wszystkie naciski dyplomatyczne w negocjacjach są amoralne. Gdy 

działania państw przybierają formę wpływania na partnera pod presją, wtedy 

przekraczana jest granica moralności, a państwa zatracają swoją suwerenność. 

Przykładem sytuacji indywidualnych nacisków było przymuszanie obywateli 

podczas stanu wojennego do podpisywania lojalek. Fakt ten został skomentowa-

ny w radiu przez papieża Jana Pawła II. Ogłosił on, że deklaracje lojalności zło-

żone pod presją i naciskiem tracą wartość moralną. Podobne odniesienie może-

my zrobić do negocjacji na szczeblu międzynarodowym. Kryteriów oceny dzia-

łań negocjatorów pod względem moralnym możemy doszukiwać się w warun-

kach, gdy aktorzy posiadają swobodę. Natomiast od momentu, kiedy druga stro-

na zostaje zniewolona, nie ma szans w debacie, stawiane są argumenty blokujące 

jej działania, nie ma możliwości odpowiedzi, to w rezultacie pozostaje jej jedy-

nie wymuszona i niechciana zgoda na przedstawione warunki. Takie działanie  

i naciski należy oceniać jako nieuczciwe. Zgodnie z regułami moralności, czło-

wieka nie powinno się doprowadzać do takiego stanu, gdy w lęku będzie przy-

stawał na warunki strony mocniejszej. Tak wywierany nacisk jest rodzajem 

gwałtu, gdyż w ten sposób tłamsi się człowieka, odziera go z godności, aby 

przeciwstawiał się sobie. Na dodatek negocjuje on w imieniu narodu czy całego 

państwa. To nie godzi się w zdroworozsądkowym kryterium etyki traktowania lu-

dzi. Oceniając moralność zachowania negocjatorów, nie można określić ich wg 

umownej skali od 1 do 10, gdyż odczucia moralnych kryteriów powiązane są z za-

daniem pytania: od kiedy człowiek jest zniewolony i czego już się nie godzi czynić? 

Nacisk dyplomatyczny może się objawiać poprzez usunięcie dyplomatów obce-

go kraju ze swojego państwa czy likwidowanie swoich placówek dyplomatycznych 

                                                 
15  Zob.: P.J. Dąbrowski, op. cit., s. 74–76. 
16  G. Plichta, op. cit., s. 18. 
17  P. Łossowski, Polska–Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991, s. 52–60; zob. idem, Ultimatum 

polskie do Litwy 17 marca 1938 roku. Studium z dziejów dyplomacji, Warszawa 2010, passim. 
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w innym kraju. Taka sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii w 2011 r., gdy jej 

ministerstwo spraw zagranicznych zadecydowało o wydaleniu irańskiej misji dy-

plomatycznej. Również rząd brytyjski zdecydował zamknąć ambasadę w Teheranie 

i ewakuować swoich dyplomatów. Działanie władz brytyjskich było reakcją na za-

chowanie irańskich studentów. Zaatakowali oni brytyjską ambasadę w Teheranie po 

decyzji irańskiego parlamentu o wydaleniu ambasadora Wielkiej Brytanii. Cała sy-

tuacja miała podłoże ekonomiczne, została wywołana przez nałożenie sankcji na 

Iran, które uderzały w jego system bankowy18. Decyzja władz brytyjskich była od-

powiedzią na impulsywną politykę Iranu. Działanie Iranu można ocenić za gwał-

towne i nieopanowane, w perspektywie czasu nieprzynoszące korzyści i nierozwią-

zujące konfliktu. Dla oceny negocjacji trzeba odwołać się do filozofii, teologii i psy-

chologii moralności. Obie strony negocjacji muszą rozumieć i przyjąć do wiadomo-

ści to, co jest uważane za moralne przez drugą stronę, aby uniknąć etyki Kalego – 

jak Kali ukraść, to dobrze, jak Kalemu ukraść, to źle. 

Szczególnym przypadkiem nacisku jest ultimatum, czyli wymóg ostateczny. 

Ultimatum ma cechy etyczne, gdy stawiane jest agresorowi, aktorowi działają-

cemu dla swojego interesu kosztem innych, czyli obywateli, grup etnicznych, 

mniejszości, sąsiada czy powszechnych dóbr naturalnych lub kulturowych. Nie-

spełnione ultimatum jest niebezpieczną formą negocjacji, wiąże się z poważny-

mi następstwami, które m.in. wystąpiły w Iraku. Zlekceważone żądania posta-

wione przez ONZ w 1991 r., dotyczące wycofania wojsk irackich z Kuwejtu, 

doprowadziły do wybuchu wojny. Po upływie terminu pokojowego rozwiązania 

konfliktu podjęto ofensywę lądową, w rezultacie której Irak przyjął warunki ro-

zejmu, jednakże z dodatkowymi sankcjami ONZ19.  

Kazus Bliskiego Wschodu 

Możemy zastanowić sie nad problematyką relacji z państwami Bliskiego 

Wschodu, których pozycja już przy podejmowaniu negocjacji nie zachowuje pa-

rytetu. Negocjatorzy tych krajów, czując swoją niepewną siłę na tle krajów Eu-

ropy czy USA, a równocześnie chcąc wpływać na decyzje innych przedstawicie-

li, próbują odwoływać się do stawiania ultimatum, gróźb czy wywierania presji. 

Nierespektowanie partnera w efekcie często prowadzi do postępowania za po-

mocą szantażu i w konsekwencji zrywania negocjacji. Państwa reżimu przecho-

dzą od gróźb do terroru, w którym argumentem perswazji staje się broń maso-

wego rażenia, przykładem tych negatywnych zachowań może być Syria czy Iran20.  

Problematyka kontaktów ze Wschodem jest bardziej złożona, warto wspo-

mnieć o kwestiach religijnych i relacji chrześcijaństwo–islam. W miarę możli-

                                                 
18  M. Chudziak, Wielka Brytania wydala irańskich dyplomatów, http://www.konflikty.pl/a, 

3560,Polityka,Wielka_Brytania_wydala_iranskich_dyplomatow.html [stan z 15.11.2013]. 
19  W. Szymborski, Zatoka perska. Problemy stabilizacji, Bydgoszcz 1999, s. 149–190. 
20  Zob. J.W. Salacuse, Negocjacje na rynkach międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 68–72. 
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wości dialog dyplomatów powinien omijać sferę religijną. Temat wiary wplata-

ny w negocjacje może być niebezpieczny, gdyż obraza uczuć religijnych może 

wywołać groźby, mające na celu odwet. W kontaktach ze światem Wschodu 

wartym rozważenia jest zestawienie europejskich norm etycznych ze wschodni-

mi. Brak wiedzy o danym aktorze sceny politycznej powoduje uciekanie się do 

stereotypów, etykietowanie czy bazowanie na starych winach przodków, który 

to problem szczególnie dotyczy krajów bałkańskich21. 

Kolejnym amoralnym działaniem przy kontaktach państw będzie podsłuchi-

wanie decydentów. Należy zastanowić się nad granicą pomiędzy moralnym po-

stępowaniem podczas negocjacji a ochroną interesu własnego państwa22. Do któ-

rego momentu partnerzy mogą posunąć się w stosowaniu wywiadu, ukrywaniu 

informacji bądź okłamywaniu drugiej strony – jest jednym z fundamentalnych 

pytań w dyskutowanym obszarze. Przytoczmy sytuację kontrahentów handlo-

wych Polska–USA, która dotyczy przetargu na broń. Mając na uwadze ich chęć 

zaangażowania się w przetarg, może być prawdopodobnym istnienie urządzeń 

nasłuchowych w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. Za Generałem No-

wekiem można przypuszczać, że realna jest hipoteza, w której założony pod-

słuch stawiałby Amerykanów w uprzywilejowanej sytuacji przy braniu udziału 

w przetargu. Jednakże, z drugiej strony, brak zainteresowania naszym krajem 

pokazywałby, na jakiej jesteśmy pozycji według analityków amerykańskich23. 

Jakby nie było, podsłuch jest zabiegiem nieetycznym. 

Konstruktywne aspekty negocjacji i postulaty  

eliminacji amoralnych praktyk 

Po przedstawieniu elementów sprzecznych z etyką, autor zwróci uwagę na 

aspekty pozytywne, mogące prowadzić do korzystnych kompromisów, czyli gdy 

obie strony coś tracą, ale i zyskują w kategoriach dla nich ważnych. Skuteczne 

negocjacje powinny charakteryzować się umiejętnością oddzielenia ludzi od 

problemu, przez co – zwróceniem uwagi na interesy i szukaniem obopólnych 

korzyści. Należałoby wypracować możliwie obiektywne kryteria postępowania, 

aby nie kierować się emocjami, uprzedzeniami, presją. Stosowanie się do takich 

zasad pozwoli na zachowanie profesjonalnych standardów, równe traktowanie  

i zachowanie zasad moralnych wśród negocjatorów24. Łatwiej dojść do porozu-

mienia, funkcjonując wśród delegatów kierujących się podobnymi systemami war-

tości i standardami etycznymi. Działając ze szczerymi intencjami, można więcej zy-

skać u współnegocjatora. Wyrażone zaufanie ukazuje, iż drugą stronę traktuje się 

                                                 
21  Zob. P.J. Dąbrowski, op. cit., s. 56–58. 
22  Zob. S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 84–87. 
23  J. Dziedzina, op. cit., s. 22–23. 
24  G. Plichta, op. cit., s. 38–43. 
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jako honorowego partnera, który nie wykorzysta sytuacji25. Jako podstawową zasa-

dę negocjacji można wymienić współdziałanie, gdyż celem negocjacji jest osiągnię-

cie porozumienia, w którym wygrywa każda ze stron. Zaś najważniejszym kryte-

rium postępowania powinno być traktowanie siebie i wszystkich innych jako istot 

ludzkich, z nastawieniem, aby rozmawiać zamiast siebie atakować26.  

Obecnie polityka zagraniczna nie ogranicza się do dyplomacji dwustronnej. 

W spory pomiędzy zwaśnionymi państwami zaangażowane są kraje sąsiadujące, 

jak również wspólnoty czy organizacje międzynarodowe, np. ONZ. Problemy 

państw rozpatruje się na forum międzynarodowym, z uwzględnieniem głosów 

państw postronnych, mediatorów. Konflikty wyszły poza granice geograficzne  

i stają się problemem globalnym27. Istotna w podejmowaniu negocjacji polity-

ków na takim tle będzie neutralność terenu podejmowanych działań, na którym 

każdy z partnerów będzie poza jakimkolwiek naciskiem czy przymusem. 

W literaturze brak jest jasnych kryteriów etycznych obowiązujących strony 

sporu, a obejmujących: równorzędność, język, argumentację, komunikaty nie-

werbalne, czas, miejsce i osoby. Analiza literatury oraz raportów z rozmów mię-

dzypaństwowych ukazywanych w mediach pozwala mi na wysunięcie wstęp-

nych postulatów w tej materii. Rozmowy winny spełniać kilka podstawowych 

wymogów, a mianowicie: parytet stron, nieużywanie argumentu przewagi, 

szczególnie militarnej, odpowiednie gospodarowanie czasem (nieprzeciąganie), 

wzajemny szacunek rozmówców, neutralność miejsca, upublicznienie efektów, 

zasada win-win (wygrana-wygrana każdej ze stron), a nie reguła gry o sumie ze-

ro-jeden, czyli wygrana jednego oznacza taką samą przegraną drugiego28. 

Zasadnym jest wysunięcie dezyderatu, aby docelowo określić kryteria oceny 

moralności w ramach debaty naukowej z udziałem przedstawicieli różnych 

związanych z tematyką dyscyplin, np. na forum zwołanej w tym celu konferen-

cji. Wydaje się, że należałoby również stworzyć pewien system hierarchii pro-

blemów międzynarodowych, które należy podjąć w negocjacjach. Według prof. 

Jolanty Bryły (UAM), taka struktura byłaby pomocna w sytuacjach przy współ-

zależności negocjacji, gdy np. fiasko jednych, dotyczących problemu mniejszej, 

rangi wpływa niekorzystnie na kolejne, istotniejsze negocjacje partnerów. Nie 

można odrzucić istnienia działań dyplomatów, które mogą w takich wypadkach 

opierać się na odwecie i braku chęci współpracy, mając świadomość swojej 

wcześniejszej przegranej w innej sprawie. Działania negocjatorów powinny 

opierać się o czytelne normy, wartości, jak i obyczajowość, kulturę oraz tradycję 

różnych krajów. Bez tego ocena moralności ich zachowań może być niejednoli-

ta, niejasna, rozbieżna29. Dlatego zadaniem polityków jest wypracowywanie 

                                                 
25  H. Cohen, Wynegocjuj to!, Gliwice 2006, s. 273. 
26  G.I. Nierenberg, op. cit., s. 341–343. 
27  J. Bryła, op. cit., s. 11–21. 
28  Zob. J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977. 
29  Ibidem. 
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wspólnego języka negocjacji, który zachowywałby uniwersalne zasady etyczne. 

Partnerzy, negocjując, mają prawo dążyć do osiągnięcia jak największych ko-

rzyści własnych, jednak przy tym nie przekraczając pewnych barier, których nie 

chcieliby, aby łamano w odniesieniu do nich. 

O niektórych aspektach amoralnych negocjacji państw 

Streszczenie 

Autorka artykułu skupiła się na zagadnieniu negocjacji międzypaństwowych, w szczególności 

na ich amoralnych aspektach. Zdefiniowała negocjacje w kontekście międzynarodowym, rozróż-

niając rodzaje strategii i taktyk politycznych. Przedstawione zostały metody stosowane przez ne-

gocjatorów, jak i wykorzystywanie roli psychologicznego oddziaływania na partnera. Wskazano 

cechy właściwej argumentacji, która sprzyja równorzędności stron. Poruszono również kwestię ję-

zyka prowadzonych negocjacji oraz jego ważności w odniesieniu do gwarancji jednakowego po-

ziomu percepcji rozmowy. Autorka wskazała na istotność suwerenności i równorzędności państw 

dla zachowania balansu partnerów. Następnie zasygnalizowała stosowanie niemoralnych praktyk, 

takich jak naciski dyplomatyczne czy stawianie ultimatum. Zwróciła szczególną uwagę na relacje 

z państwami Bliskiego Wschodu, które są problematyczne ze względu różnice ekonomiczne, kul-

turowe, religijne. Nieakceptowalna metoda towarzysząca negocjacjom – podsłuchiwanie – została 

przedstawiona na przykładzie praktyk USA. Artykuł sygnalizuje problemy etyczne mogące się 

zrodzić na gruncie negocjacji państw oraz postuluje stworzenie systemu hierarchii problemów 

międzynarodowych, który ułatwiłby tok przeprowadzanych negocjacji. 

Słowa kluczowe: negocjacje państw, niemoralne negocjacje państw, moralność negocjacji, 

amoralność negocjacji państw, etyka negocjacji międzynarodowych. 

Some Aspects of the Amoral Negotiations of the States 

Summary 

The article focuses on the issue of the negotiations, in particular on their morality (immorality) 

aspects. In the context of international negotiations the author distinguishes between different 

types of political strategies and tactics. There are shown methods used by the negotiators and the 

role of psychological impact on the partner. Also the characteristics of fair negotiations are indi-

cated, the usage of correct arguments that favour equality of the parties. Also the issue of the lan-

guage of the negotiations is raised and its validity in relation to guarantee the same level of percep-

tion of the talks. The author pointed out the essence of the behaviour characteristics of the sover-

eignty and equality of states to preserve the balance of partners. Then she signals the use of im-

moral practices, such as putting diplomatic pressure or ultimatum. The paper highlights the prob-

lematic relations with the countries of the Middle East, due to differences in the economic, cultural 

and religious circumstances. Negative or even vicious methods accompanying such negotiations – 

eavesdropping was presented on the example of the US practice. The article indicates the ethical 

issues that may arise on the basis of the negotiating countries and calls for the creation of a hierar-

chy system of international problems which facilitate the course of the negotiation.  

Keywords: the negotiation of the states, the immoral states negotiation, the morali-

ty/immorality aspects of the negotiations, amoral negotiations of the states, the ethics of the inter-

national negotiations. 
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Parlament jako przedmiot badań politologicznych 

Współczesna nauka o polityce zajmuje się analizą zjawisk i procesów poli-

tycznych, ich uwarunkowaniami i konsekwencjami1. Zainteresowanie władzą 

państwową, jej podmiotami, treścią i formami sprawowania, było domeną naj-

starszej w nauce o polityce szkoły instytucjonalnej, która tradycyjnie wyznacza-

ła przedmiot tej dyscypliny od początków teoretycznej refleksji nad zjawiskiem 

polityki2. Jedna z subdyscyplin nauki o polityce, czyli teoria systemów politycz-

nych, podejmuje się opisu, wyjaśnienia i porównania zachowań podejmowanych 

w ramach struktur politycznych3. Tu właśnie upatrywać należy miejsca dla roz-

ważań nad zagadnieniem parlamentaryzmu. Przedmiotem niniejszego studium 

jest określenie zarysu kierunków analizy naukowej, jaką warto współcześnie po-

dejmować nad instytucją parlamentu. 

Parlament w państwie demokratycznym 

Samo pojęcie parlamentaryzmu najczęściej utożsamiane jest z reżimem poli-

tycznym, w którym władza egzekutywy, a ściślej rzecz biorąc gabinetu, pocho-

dzi od parlamentu, a gabinet jest jednocześnie odpowiedzialny przed nim za po-

                                                 
*  r.klepka@ajd.czest.pl. 
1  M. Kamrava, Understanding Comparative Politics: A Framework for Analysis, Routledge, 

London – New York 1996, s. 2–3. 
2  B. Guy Peters, Institutional Theory in Political Science: The „new institutionalism”, Pinter, 

London – New York 1999, s. 3 i nn. 
3  Szerzej na temat płaszczyzn zainteresowań i metod badawczych nauk politycznych m.in. w:  

B. Geddes, Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative 

Politics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2003; The Oxford Handbook of Political Method-

ology, red. J. Box-Steffensmeier, H. Brady, D. Collier, Oxford University Press, Oxford 2008;  

T. Landman, Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, Routledge, New York 

2008; W. Phillips Shively, Craft Of Political Research, Prentice Hall, Upper Saddle River 2008. 
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dejmowane decyzje4. Ponieważ jednak tak w reżimie parlamentarnym, jak i pre-

zydenckim, czy w systemie rządów zgromadzenia, podmiotem decyzji jest parla-

ment, przeto w języku potocznym, a także często naukowym, słowem „parlamenta-

ryzm” określa się wszystkie reżimy, w których istnieje parlament5. Ten zaś definio-

wany jest jako „kolegialne ciało reprezentujące interesy indywidualnych wyborców 

i elektoratu jako całości, wyłonione w rywalizacyjnych wyborach i wyposażone  

w szereg funkcji, z których najistotniejszą jest władza stanowienia ustaw”6. 

Ze względu na fakt, iż w znakomitej większości krajów powoływane są par-

lamenty narodowe, występują pomiędzy nimi ogromne różnice7. Dotyczą one 

zarówno nazwy, liczby deputowanych, struktury, sposobu powoływania, upraw-

nień, aktywności, jak i zakresu wpływu na politykę państwa8. Nauka o polityce, 

prowadząc badania nad parlamentaryzmem, nie może przy tym rozpatrywać 

funkcjonowania zgromadzeń jedynie przez pryzmat uregulowań prawnych. 

Płaszczyzna normatywna nie pozwala bowiem w pełni określić rzeczywistego 

sposobu działania legislatyw. Dopiero jej pogłębienie przez analizę działań poli-

tycznych, a w szczególności określenie związku pomiędzy płaszczyzną norma-

tywną a empiryczną, umożliwia nauce o polityce kompleksowe badania nad za-

gadnieniem parlamentaryzmu. Dokonując jedynie porównania normatywnych 

kompetencji Kongresu USA, Rady Najwyższej ZSRR i Ogólnochińskiego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, łatwo byłoby formułować błędne 

przecież konstatacje o skromnej władzy parlamentu amerykańskiego
9
. Dopiero 

poszerzenie tej analizy o kontekst rzeczywistych uprawnień, a nie tylko wynika-

jących z egzegezy konstytucji, pozwala na formułowanie właściwych wniosków. 

Wśród najważniejszych zagadnień dotyczących parlamentaryzmu, będących 

przedmiotem zainteresowania nauki o polityce, wymienić można w szczególno-

ści analizę roli, znaczenia i funkcji parlamentu we współczesnym państwie, ba-

danie struktur i innych właściwości ciał ustawodawczych, takich jak długość ka-

dencji, liczba miejsc, czy organizacja wewnętrzna. Uwagę politologów zwracają 

także relacje pomiędzy zgromadzeniem a pozostałymi elementami systemu poli-

tycznego, jak również znaczenie systemu wyborczego i partyjnego dla funkcjo-

nowania parlamentu. 

                                                 
4  R. Herbut, Parlamentarno-gabinetowy reżim, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, 

R. Herbut, Alta 2, Warszawa 2004, s. 297. 
5  A. Antoszewski, Instytucjonalne uwarunkowania procesu decyzyjnego, [w:] Demokracje za-

chodnioeuropejskie, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 2008, s. 329. 
6  Por. R. Herbut, Parlament, [w:] Leksykon politologii, s. 294; A. Antoszewski, Instytucjonalne 

uwarunkowania…, s. 329. 
7  Zdając sobie sprawę z faktu, iż słowa: parlament, legislatywa, ciało ustawodawcze i zgromadzenie 

nie mogą być traktowane jako wyrazy niosące identyczną treść, jako że kładą szczególny nacisk 

na jedną tylko funkcję parlamentu bądź też niosą za sobą szersze znaczenie, stosuję je wymiennie. 

Takie rozwiązanie umożliwi uniknięcie ciągłego powtarzania słowa „parlament”. 
8  A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001, s. 237. 
9  Ibidem, s. 241. 
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Wskazując już na to, iż znaczącą rolę w systemie politycznym współczesne-

go państwa parlament odgrywa jedynie w przypadku, gdy mamy do czynienia  

z reżimem demokratycznym, warto wskazać także na istotny związek pomiędzy 

istnieniem samej demokracji a parlamentaryzmem. Nieodzowne wydaje się 

zwrócenie tu uwagi, iż dla niektórych badaczy pojęcie demokracji wiąże się  

z nieosiągalnym stanem idealnym, do którego można jedynie dążyć. Robert 

Dahl na określenie takiej politycznej wizji ukuł w latach 50. minionego stulecia 

pojęcie poliarchii, dowodząc, iż by ideał ten był urzeczywistniony, spełnionych 

musi zostać osiem warunków: 

— istnienie alternatywnych źródeł informacji – nie kontrolowanych przez jedną 

elitę; 

— swoboda ekspresji poglądów i ocen politycznych; 

— powszechne prawo udziału w wyborach; 

— zapewnienie warunków do odbycia wyborów opartych na zasadach uczci-

wości, wolności i równości szans, najpełniej wyrażanych formułą „jeden 

wyborca – jeden głos”; 

— rywalizacja pomiędzy liderami politycznymi o głosy wyborców oraz inne 

przejawy poparcia; 

— możność ubiegania się o urzędy publiczne – powszechnie dostępna dla wy-

borców; 

— stworzenie warunków do swobodnego zakładania i działania organizacji po-

litycznych, przede wszystkim partii; 

— zapewnienie zgodności działania instytucji wybieralnych z preferencjami wybor-

ców wyrażonymi w akcie głosowania i w innych formach ekspresji politycznej10. 

Jakkolwiek do dziś toczy się szeroka dyskusja nad pojęciem i istotą współ-

czesnej demokracji11, już jej minimalistyczne proceduralne ujęcie zaproponowa-

ne przez Josepha Schumpetera akcentuje, że warunkiem niezbędnym jej istnie-

nia jest przeprowadzanie cyklicznych i rywalizacyjnych wyborów. Według tego 

austriackiego uczonego, demokracja jest „tym rozwiązaniem instytucjonalnym 

dochodzenia do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc decy-

dowania poprzez walkę konkurencyjną o głosy wyborców”12. Już powyższe, mi-

nimalistyczne określenie wymagań wobec niej, prowadzi do wniosku, że funk-

cjonowanie parlamentu urzeczywistnia istnienie tego reżimu politycznego. 

                                                 
10  R. Dahl, Polyarchal Democracy, [w:] The Democracy Sourcebook, red. R. Dahl, I. Shapiro,  

J. Cheibub, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2003, s. 49–50. 
11  Wśród licznych światowych i polskich publikacji będących głosem w dyskusji na temat istoty 

demokracji warto zwrócić uwagę na: G. Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1998; S. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1995; A. Czajowski, System organów władzy państwowej jako kry-

terium demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000. 
12  J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1995, s. 336 i nn. 
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Struktura parlamentu 

Wśród współczesnych badań nad parlamentem wyraźnie uwagę badaczy przy-

kuwa problem liczby izb parlamentarnych13. Obecnie mamy w tym zakresie do czy-

nienia z dwoma rozwiązaniami: unikameralnym i bikameralnym. Zagadnieniem bu-

dzącym szczególnie doniosłe dyskusje pozostaje zasadność funkcjonowania parla-

mentu dwuizbowego w państwie unitarnym14. Jako najczęściej przywoływany ar-

gument przeciwników takiego rozwiązania wyrażane jest przekonanie, że w pań-

stwach takich nie ma wyraźnie wyodrębnionych interesów uzasadniających istnienie 

drugiej izby15. W państwach federalnych powoływanie drugiej izby wyraża charak-

terystyczny dla państwa złożonego dualizm reprezentacji suwerennej zbiorowości  

w pierwszej izbie oraz przedstawicieli krajów związkowych w drugiej izbie. W tej 

sytuacji, jak wskazuje Eugeniusz Zwierzchowski, w państwach unitarnych drugie 

izby z konieczności muszą być powoływane na innych zasadach aniżeli pierwsze  

i muszą to być zasady mniej demokratyczne16. Z drugiej znów strony, zwolennicy 

unikameralizmu wskazują, że jeśli obydwie izby powoływane są w identyczny spo-

sób, wówczas powielają ten sam skład polityczny, a istnienie dwóch reprezentacji 

tych samych interesów jest niepotrzebne17. Wśród przeciwników istnienia dwóch 

izb wymieniane są więc argumenty, których istotę wyrażają słowa Konstantego 

Grzybowskiego: „Senat albo antydemokratyczny, albo niepotrzebny”18. Podobnie 

półtora wieku wcześniej twierdził Emanuel Sieyes, mówiąc, że dodatkowa reprezen-

tacja, dodana do reprezentacji ludu, byłaby zbędna – gdyby się z reprezentacją ludu 

zgadzała, byłaby zaś niebezpieczna – gdyby się z nią różniła19. 

Argument związany z istnieniem dwóch reprezentacji tych samych interesów 

nie jest jedynym przywoływanym przez zwolenników unikameralizmu. Wskazu-

                                                 
13  Zob. M. Curtone, N. McCarthy, Does Bicameralism Matter?, [w:] The Oxford Handbook of 

Political Economy, red. B. Weingast, D. Wittman, Oxford University Press, New York 1990,  

s. 180 i nn.; Bicameralism, red. G. Tsebelis, J. Money, Cambridge University Press, Cambridge 

1997; Parliament and Majority Rule in Western Europe, red. Herberts Döring, St. Martin’s 

Press, New York 1996; Senates Bicameralism in the Contemporary World, red. S. Patterson,  

A. Mughan, Ohio State University Press, Columbus 1999. 
14  R. Klepka, Zasadność funkcjonowania parlamentu dwuizbowego w demokratycznym państwie 

unitarnym – przypadek Polski, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Wy-

dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 429–445. 
15  B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Ofi-

cyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 366. 
16  E. Zwierzchowski, Prawnoustrojowa ewolucja drugich izb w państwach europejskich (próba 

syntezy), [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Temida 2, Białystok 1996, s. 25. 
17  B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 366. 
18  K. Grzybowski, Senat albo antydemokratyczny, albo niepotrzebny, [b.m.w.] 1946, cyt. za:  

E. Zwierzchowski, Prawnoustrojowa ewolucja…, s. 25. 
19  S.S. Schuttenmeyer, R. Sturm, Wozu zweite Kammern? Zur Representation und Funktionalitat 

zweiter Kammer in westlichen Demokratien, „Zeitschritf fur Parlamentsfragen Heft” 1992, nr 3, 

s. 518, cyt. za: E. Zwierzchowski, Prawnoustrojowa ewolucja…, s. 16. 
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ją oni ponadto, że druga izba czyni proces legislacyjny dłuższym. Warto przy-

wołać tu opinię wyrażaną w Polsce w 1991 r. w czasie dyskusji nad funkcjono-

waniem dwuizbowego parlamentu. Jerzy Jaskiernia pisał wówczas: „koniecz-

ność przejścia projektu ustawy przez dwie izby była w wielu wypadkach dodat-

kowym czynnikiem wymuszającym w pracach legislacyjnych nadmierny po-

śpiech […] z wyraźną szkodą dla jakości tworzonych ustaw”20. Taki stan rzeczy 

skłania tym samym do wskazania, że dwuizbowość osłabia władzę ustawodaw-

czą i prowadzi do konfliktów. Tezę tę Benjamin Franklin wyrażał lapidarnie  

w słowach przytaczanych przez Bogusława Banaszaka: „Parlament dwuizbowy 

jest jak wóz ciągniony przez konie w dwie przeciwne strony”21. 

Analizując unikameralizm, warto wskazać także jego ekonomiczny wymiar. 

Jest to rozwiązanie tańsze dla budżetu państwa, przy założeniu, że ewentualnej 

likwidacji drugiej izby nie towarzyszy zwiększenie liczby członków pierwszej. 

Jedna izba parlamentarna to mniejsza liczba diet, pensji, niższe koszty obsługi 

samych pomieszczeń i sekretariatów. 

Jak już wspomniano, toczy się wciąż dyskusja nad senesem istnienia dwóch 

izb w parlamentach państw unitarnych. Argumentami przemawiającymi za ist-

nieniem w nich drugiej izby są zwykle wskazania, iż dzięki temu wzmocniona 

zostaje idea podziału władz. Jak określa to Marcin Król: „Dzisiaj parlament 

dwuizbowy istnieje po to, by ograniczeniu uległa wszechwładza większości. 

[…] A przecież większość, po pierwsze, nie zawsze musi mieć rację oraz – po 

drugie – w systemie wielopartyjnym może być tworzona na podstawie chwilo-

wych, często taktycznych sojuszów kilku partii”22. 

Procesy decyzyjne w parlamencie dwuizbowym ulegają wydłużeniu, ale sprzyja 

to głębszej refleksji23. Z kolei Kenneth Wheare, wskazując na zalety bikameralizmu, 

podnosi, że „druga izba ma opiniować politykę lansowaną przez rząd jednej partii, 

która go popiera […] zapewniać w danej kwestii drugą opinię”24. Według zwolenni-

ków istnienia drugiej izby przedłużenie procesu ustawodawczego nie jest manka-

mentem, ale zaletą istnienia dwuizbowości. Dzięki temu ustawy poddawane są bar-

dziej wszechstronnej analizie, co z kolei sprzyja tworzeniu lepszego prawa.  

Stałym argumentem podnoszonym przez zwolenników bikameralizmu jest 

tradycja istnienia dwu izb parlamentarnych. Dotyczy to w szczególności państw 

o ustabilizowanych systemach państwowych, w których instytucje o długoletniej 

tradycji uważać należy za sprawdzone25. W przypadku, gdy izba druga służy 

                                                 
20  J. Jaskiernia, Spór o strukturę przyszłego parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, „Myśl Socjal-

demokratyczna” 1991, nr 1, s. 72. 
21  B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 366. 
22  M. Król, Słownik demokracji, ResPublica, Warszawa 1991, s. 49. 
23  B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 364. 
24  K.C. Wheare, Ciała ustawodawcze, Oxford University Press, New York 1990, s. 169. 
25  Por. J. Szymanek, Teleologiczne funkcje bikameralizmu, „Państwo i Prawo” 2002, nr 8, s. 27–

42; idem, Konstytucyjna zasada dwuizbowości parlamentu (jej aplikacja i znaczenie norma-

tywne), „Studia Prawnicze” 2004, z. 2, s. 29–48. 
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„rozwadze i refleksji”, deputowani uczestniczą w procesie legislacyjnym, zwy-

kle zatwierdzając ustawy uchwalone przez pierwszą izbę. W części z państw 

izba taka ma prawo inicjatywy ustawodawczej oraz może wnosić poprawki do 

ustaw uchwalanych przez pierwszą izbę. Z reguły głównym zadaniem takiej izby 

staje się dokonywanie głębszej niż jest to możliwe w izbie niższej analizy pro-

jektów ustaw i skutków, jakie może przynieść jej wejście w życie. Izby rozwagi  

i refleksji są charakterystyczne dla unitarnych państw demokratycznych, takich 

jak Wielka Brytania czy Polska. 

Wyższe izby reprezentujące kraje federalne, a więc stany, kantony, prowin-

cje, umożliwiają dualizm reprezentacji na szczeblu centralnym i lepsze uwz- 

ględnienie interesów federacji. Drugie izby tego typu mogą mieć rozmaite kom-

petencje. W USA obie izby biorą równoprawny udział w ustawodawstwie, ale 

ponadto mają własne, zastrzeżone dla siebie kompetencje26. Tymczasem w Au-

strii kompetencje Rady Federalnej są tak wąskie jak typowej izby refleksji. 

Odmienny typ izby wyższej – izba reprezentacji funkcjonalnej – występuje 

niezwykle rzadko, będąc reprezentacją różnego rodzaju interesów, organizacji  

i związków. O izbie tego typu można mówić jedynie w przypadku Irlandii. 

Członków Senatu wybierają tu kurie reprezentujące 5 różnych grup interesu, ab-

solwenci uniwersytetów oraz premier. System taki zapewnić ma możliwość za-

siadania w parlamencie osobom szczególnie zasłużonym, które nie muszą okre-

sowo zabiegać o poparcie wyborców27. Istnienie określonego typu izby wyższej 

ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie parlamentu i realizowane przez niego 

funkcje w całym systemie politycznym. 

Właściwości parlamentu 

Fakt, że instytucja parlamentu nie ma charakteru uniwersalnego, sprawia, iż 

analizie politologicznej poddawać można właściwości legislatyw, gdyż te różnią 

się w sposób znaczący. Jedną z najważniejszych cech współczesnych parlamen-

tów, jaką jest ich daleko idące zróżnicowanie, można w szczególności obserwo-

wać, porównując ze sobą długość ich kadencji, liczbę miejsc oraz organizację 

wewnętrzną. 

Problem różnorodności w zakresie liczby deputowanych zasiadających w le-

gislatywach Kenneth Wheare ilustruje następującym przykładem: „Ciała usta-

wodawcze różnią się uderzająco liczbą członków. Z jednej strony są zgromadze-

nia duże jak wiece, na przykład brytyjska Izba Gmin, francuskie Zgromadzenie 

Narodowe, włoska Izba Deputowanych, indyjska Izba Ludowa […]. Z drugiej 

                                                 
26  W. Zakrzewski, Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Ustroje państw współ-

czesnych, red. E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 197. 
27  B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 371 i nn. 
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strony są izby tak małe (np. senaty stanów Nevada czy Delaware z 17 członka-

mi), że wyglądają raczej jak komisje”28. Mimo inkryminowanego stanu rzeczy, 

istnieje możliwość wskazania zależności pomiędzy wielkością państwa a liczbą 

deputowanych. Formułowany jest postulat, aby parlamentarzysta nie reprezen-

tował zbyt wielu obywateli, gdyż ci mieliby niezwykle utrudniony i nierówny 

dostęp do niego. Z drugiej strony, zbyt duża liczba deputowanych prowadziłaby 

do trudności w stworzeniu ładu w parlamencie. 

Wreszcie problemem analiz politologicznych staje się także problem funk-

cjonujących w nich komisji. Akcentując szczególną rolę komisji resortowych, 

David M. Olson wskazuje, że „system komisji stałych i długotrwałe zasiadanie 

w komisjach ich członków zapewnia tym komisjom najważniejsze dla nich za-

soby: czasu, doświadczenia i personelu, który może się wyspecjalizować  

w głównych zagadnieniach będących przedmiotem kompetencji tych komisji”29. 

Dodaje ponadto, że skuteczność takich komisji wynika z ich następujących cech: 

— ich kompetencje są określone tematycznie; 

— członkowie pozostają w swych komisjach przez całą kadencję, a więc od 

wyborów do wyborów, a nawet przez kilka kadencji; 

— przewodniczącymi komisji zostają ci jej członkowie, którzy długo w niej za-

siadają, więc mają największe doświadczenie30. 

Na szczególną uwagę zasługuje status i zadania stawiane przed parlamentar-

nymi komisjami śledczymi. Bogusław Banaszak wskazuje cechy konstytuujące 

pojęcie takiej komisji: 

— jest ona wewnętrznym organem parlamentu lub jednej jego izby, w skład 

którego wchodzą jej członkowie; 

— jest wyposażona w uprawnienia śledcze; 

— celem jej działalności jest zbadanie określonego przez parlament lub jedną  

z jego izb stanu faktycznego bądź prawnego, co nie wyklucza badania przez 

nią odpowiedzialności politycznej bądź prawnej i formułowania w tej kwe-

stii stanowiska; 

— dla realizacji tego celu komisja śledcza posiada uprawnienia władcze wobec 

podmiotów także spoza podlegającego jej kontroli systemu władzy wyko-

nawczej; 

— rezultaty jej prac służą jako podstawa dla podjęcia przez parlament decyzji  

w ramach realizowanych przez niego funkcji oraz służą informowaniu spo-

łeczeństwa o sprawie będącej przedmiotem jej badań31. 

Współczesna nauka o polityce podejmuje także problem analizy relacji po-

między parlamentem a rządem, nie zamykając przy tym swoich rozważań na 

                                                 
28  K.C. Wheare, Ciała…, s. 16. 
29  D. Olson, Demokratyczne instytucje legislacyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 69. 
30  Ibidem. 
31  B. Banaszak, Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 60. 
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konstytucyjnych dylematach koncentrujących się wokół typologii reżimu poli-

tycznego. Oryginalną próbą empirycznego modelu demokracji, badającego pro-

blematykę kształtu i charakteru instytucji przedstawicielskich, pozostaje kon-

cepcja Arendta Lijpharta. Konstruując swoją typologię, punktem wyjścia uczynił 

problem stosunku do większości. Nie kwestionując idei, zgodnie z którą demo-

kracja oznacza rządy większości, Lijphart wskazuje, że w społeczeństwach 

sfragmentaryzowanych takie podejście może prowadzić do ekskluzji słabiej re-

prezentowanych grup, dlatego warto tu przyjąć, że demokracja to rządy tak wie-

lu, jak to możliwe. W tej sytuacji wyróżnić można model westminsterski, w któ-

rym demokracja oznacza rządy większości choćby minimalnej. Wśród kilku 

zmiennych ważne są tu także wspomniane relacje parlamentu z rządem32. Zasia-

dają w nim z reguły przedstawiciele jednej partii, mający bezwzględną więk-

szość w parlamencie, co sprawia, że rząd ma silniejszą pozycję niż parlament. 

Do modelu westminsterskiego na początku lat 80. najbardziej zbliżone były de-

mokracje w Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Szwecji  

i Norwegii. Przeciwny model demokracji zakłada, że w warunkach występowa-

nia izolujących się mniejszości lub wrogich wobec siebie segmentów społeczeń-

stwa musi ona zapewniać udział we władzy na wiele różnych sposobów. Podej-

mowanie decyzji powinno uwzględniać konieczność zawierania kompromisów. 

W tej sytuacji musi mieć miejsce formalna i nieformalna separacja władzy, pro-

wadząca bądź do równowagi między parlamentem a rządem, bądź do relatywne-

go osłabienia pozycji rządu na rzecz parlamentu. Wynika to z faktu, iż właśnie 

parlament jest zwykle miejscem uzgodnień decyzji pomiędzy reprezentantami 

interesów pluralistycznego społeczeństwa, a więc grup etnicznych, językowych 

lub religijnych. Najbliższe modelowi konsensualnemu były w chwili konstru-

owania omawianego modelu Szwajcaria, Belgia Holandia i Austria. Wskazana tu 

typologia dowodzi, że rozwiązania przyjęte w zakresie relacji pomiędzy parla-

mentem a rządem mogą być uzależnione od charakteru społeczeństwa. Na tym 

tle Lijphart sugeruje, że dla społeczeństw homogenicznych, a więc o niskim 

stopniu kulturowej segmentacji, bardziej właściwy jest model westminsterski, 

natomiast dla społeczeństw pluralistycznych – model konsensualny. 

Wśród licznych prób uchwycenia zależności pomiędzy parlamentem i rzą-

dem uwagę zwraca typologia zaproponowana przez Nelsona Polsby’ego. Za 

punkt wyjścia autor ten przyjął funkcję decyzyjną parlamentu, wskazując, iż na 

jednym biegunie znajdują się parlamenty będące forum debaty politycznej, zaś 

na drugim podejmujące decyzje. Na tym tle wyróżnione zostały parlamenty wy-

soce transformatywne, jak Kongres USA, który posiada możliwość podejmowa-

nia samodzielnie decyzji finansowych wiążących dla prezydenta. W parlamen-

tach umiarkowanie transformatywnych, reprezentowanych przez Holandię  

                                                 
32  A. Lijphart, Consociational Democracy, „World Politics” 1969, Vol. 21, No. 2, s. 207–225;  

A. Lijphart, Patterns of Democracy Government Forms and Performance in Thirty-Six Coun-

tries, Yale University Press, New Haven 1999, s. 9–47. 
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i Szwecję istnieje możliwość daleko idącej modyfikacji propozycji rządu.  

W parlamentach umiarkowanych – reprezentowanych przez RFN i Włochy – 

rząd uzyskuje względną przewagę decyzyjną nad parlamentem. Z kolei w par-

lamentach określanych przez Polsby’ego jako pełne areny, których egzemplifi-

kacją, według tego autora, są legislatury w Wielkiej Brytanii i Francji, rząd uzy-

skuje niemal całkowitą dominację nad parlamentem33. 

Posługując się tym samym kryterium, a więc zdolnością do podejmowania 

samodzielnych decyzji przez parlamenty, nieco skromniejszą typologię zapropo-

nował Michael Mezey. Wyróżnił on trzy zasadnicze modele: parlamenty silne,  

a więc zdolne do odrzucania i modyfikowania propozycji rządu i formułowania 

własnej linii politycznej, parlamenty umiarkowanie silne, zdolne do modyfikacji 

propozycji rządowych, ale niemogące ich odrzucić, z kolei parlamenty słabe są 

w całości podporządkowane egzekutywie34. 

Funkcje parlamentu 

Wśród problemów, będących przedmiotem analizy politologów zajmujących 

się problematyką parlamentaryzmu, odnaleźć można także próby określenia za-

dań stojących przed legislaturami. Samo pojęcie funkcji określonej instytucji 

bywa definiowane na wiele różnych sposobów35. Najprościej można ją ująć jako 

efekt działania konkretnego podmiotu polityki bądź systemu politycznego jako 

całości36. Analizując funkcje parlamentu, można skoncentrować się na płasz-

czyźnie normatywnej lub empirycznej. W pierwszym przypadku funkcje rozpa-

trywać będziemy przez pryzmat uregulowań prawnych, w drugim – faktycznych 

działań politycznych. Klasycznie przyjmuje się, iż parlament pełni funkcję ustro-

jodawczą, ustawodawczą, kreacyjną oraz kontrolną. Istotą pierwszej z nich jest 

określenie ustroju państwa, zwłaszcza poprzez uchwalenie jego konstytucji37. 

Należy zwrócić tu jednak uwagę, że dla części konstytucjonalistów i politolo-

gów uchwalanie czy zmiana najwyższego aktu prawnego w państwie jest jedy-

nie szczególną formą działalności legislacyjnej38, stąd pojawiają się wskazania, 

                                                 
33  N. Polsby, Legislatures, [w:] Legislatures, red. P. Norton, Oxford University Press, New York 

1990, s. 129 i nn. 
34  M. Mezey, Classifying Legislatures, [w:] Legislatures…, s. 149 i nn. 
35  Szerzej na temat funkcji politycznych: B. Rogowska, Teoria funkcji politycznych, [w:] Studia  

z teorii polityki, t. 2, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 1997, s. 215–228 i wskazana tam literatura. 
36  W. Lamentowicz, Funkcje systemu politycznego a żywiołowa dynamika makrostruktur życia 

społecznego, [w:] Z zagadnień teorii polityki, red. K. Opałek, PWN, Warszawa 1978, s. 101 i nn. 
37  K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Struktura współczesnego państwa, [w:] Społeczeństwo i poli-

tyka. Podstawy nauk politycznych, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 296. 
38  Por. B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 420; F. Thedieck, Die Parlamentsfunktionen, „Ju-

ristische Arbeitsblätter” 1988, nr 8–9, s. 423–427. 
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iż wśród kompetencji ustawodawczych parlamentu wyróżnia się, z jednej strony, 

te dotyczące stanowienia norm konstytucyjnych, z drugiej zaś – odnoszące się 

do norm ustawowych39. Trudno pogodzić się z takim stanowiskiem, mając na 

uwadze fakt, iż odmienne są nie tylko uwarunkowania, tryb i sposób procedo-

wania nad ustawą zasadniczą, ale także często według odmiennego kryterium 

budowana bywa polityczna większość, w odrębny sposób traktować należy tak-

że proces decyzyjny prowadzący do ustanowienia, przyjęcia czy choćby zaini-

cjowania procedury zmiany konstytucji. 

Badacze parlamentu swoje kluczowe prace poświęcone problematyce tej in-

stytucji politycznej tytułują Democratic Legislative Institutions: A Comparative 

View – jak David Olson lub Legislatury – jak Kenneth Wheare40. Już tylko mając 

na względzie wspomniane tytuły, uznać można, iż funkcja ustawodawcza parla-

mentu jawi się jako szczególnie istotna, jeśli od jej określenia formułuje się jed-

ną z nazw tej instytucji. Ryszard Herbut wskazuje, iż funkcja ta sprowadza się 

do stanowienia na podstawie konstytucji ustaw41. Wcześniej jednak autor ten 

podkreśla, iż funkcja ta nie jest jedyną, ale najistotniejszą, co tłumaczyć należy 

faktem, iż prawo tworzone jest tutaj przez kolegialne ciało reprezentujące intere-

sy indywidualnych wyborców i elektoratu jako całości, wyłonione w rywaliza-

cyjnych wyborach42. W podobny sposób problem analizuje Zdzisław Jarosz, któ-

ry mówi, że stanowienie ustaw jest podstawową i najbardziej charakterystyczną 

funkcją parlamentu, podkreślając jednocześnie, że właśnie z tym łączyła się jego hi-

storyczna geneza i takie też jest współczesne powołanie tej instytucji ustrojowej43. 

Bezpośrednio z założeniami monteskiuszowskiej koncepcji podziału władz 

łączy się wypełnianie przez parlament funkcji kontrolnej. Jak wskazuje Bogu-

sław Banaszak, w nauce prawa konstytucyjnego spotkać można rozróżnienie 

między węższym i szerszym pojęciem kontroli parlamentarnej. W pierwszym 

ujęciu kontrola ta polega na przeprowadzeniu analizy faktycznych działań wła-

dzy wykonawczej oraz dokonaniu oceny ich efektywności i legalności. W dru-

gim ujęciu chodzi o wysuwanie pod adresem jednostek kontrolowanych postula-

tów mogących korygować ich działania w przyszłości44. Z kolei istotą kreacyjnej 

                                                 
39  R. Chruściak, Parlament w projektach konstytucji RP, w dyskusji konstytucyjnej oraz w kon-

frontacji z pozycją parlamentu w nowych konstytucjach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] 

Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 1997, s. 73. 
40  Por. D. Olson, Demokratyczne instytucje…; K.C. Wheare, Ciała… 
41  R. Herbut, Parlament…, s. 296. 
42  Ibidem, s. 294. 
43  Z. Jarosz, Parlament jako organ władzy ustawodawczej, [w:] Założenia ustrojowe, struktura…, 

s. 162. 
44  Por. B. Banaszak, Sejmowa komisja śledcza jako forma sprawowania kontroli przez Sejm. 

„Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 113; M. Stębelski, Pojęcie kontroli parlamentarnej na tle 

ustrojowym, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 37 i nn.; H. Rossman, Społeczna kontrola apa-

ratu państwowego w Austrii, „Studia Prawnicze” 1977, nr 1, s. 171–195. 
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funkcji parlamentu jest podejmowanie decyzji co do personalnej obsady naczel-

nych organów państwowych. Deputowani mają możliwość, w zależności od za-

pisów konstytucyjnych, powołania i odwołania, bądź w niektórych przypadkach 

wyłącznie powołania, rządu i jego członków, głowy państwa, składu organów 

władzy wykonawczej, ombudsmanów oraz piastunów innych organów władzy. 

Jak już wielokrotnie wspominano, parlamenty nie są na tyle podobne, by wska-

zany powyżej katalog mógł być wyczerpujący lub też, by przynajmniej we 

wszystkich przypadkach parlamenty powoływały skład czy piastunów wszyst-

kich wyżej wspomnianych organów władzy państwowej. Wystarczy wskazać na 

instytucję głowy państwa, by zauważyć mnogość możliwości jej powoływania. 

Mamy wprawdzie państwa, w których prezydent wybierany jest przez parla-

ment, ale jego elekcja może też być dokonywana w drodze wyborów powszech-

nych. Wreszcie sprawowanie tej funkcji może mieć charakter dziedziczny. Nie 

wkraczając w rozważania dotyczące istnienia modelu kolegialnej głowy państwa 

i specyfiki jej powoływania, czy też możliwości dokonywania wyborów pośred-

nich, łatwo o sformułowanie konstatacji o różnorodnym zakresie funkcji kre-

acyjnej parlamentu w różnych państwach, a co za tym idzie – o niejednakowym 

wpływie parlamentu na kształt innych organów państwa. 

Sami konstytucjonaliści, rozpatrując funkcje parlamentu na płaszczyźnie 

normatywnej, proponują także odmienną od klasycznej próbę ich skatalogowa-

nia. Rett R. Ludwikowski wymienia następujące funkcje parlamentu: 

— reprezentacyjną, 

— legitymizującą, 

— „sterującą” lub „partycypacyjną”, 

— nominacyjno-kreacyjną, 

— informacyjno-badawczą oraz nadzoru nad zakresem wykonywania prawa, 

— sądową, 

— ustawodawczą45. 

Analiza funkcji parlamentu jedynie na płaszczyźnie rozważań dotyczących 

zapisów konstytucyjnych nie pozwala na wychwycenie różnic pomiędzy parla-

mentami funkcjonującymi w państwach demokratycznych i autorytarnych. Wła-

śnie dlatego w politologii próbuje się określać funkcje parlamentu w oparciu  

o efekty działań politycznych podejmowanych przez dany podmiot46. David Ol-

son, wskazując na funkcje parlamentu w systemie władzy państwowej, wymie-

nia współtworzenie polityki państwa, stanowienie prawa, współdziałanie z egze-

kutywą oraz wywieranie wpływu na opinię publiczną47. 

Inną klasyfikację funkcji parlamentu proponuje Robert Packenham. Wyróż-

nia trzy funkcje: legitymizacyjną, socjalizacyjno-rekrutacyjną oraz decyzyjną48. 

                                                 
45  R.R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, TNOiK, Toruń 2000, s. 296–325. 
46  A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne…, s. 241. 
47  D. Olson, Demokratyczne instytucje…, s. 14–16. 
48  R. Packenham, Legislatures and Political Development, [w:] Legislatures…, s. 81 i nn. 
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W ich ramach zaś wymienia kilka podfunkcji szczegółowych. Funkcja legitymi-

zacyjna wiąże się tedy z legitymizacją ukrytą, polegającą na odbywaniu debat 

nad zasadniczymi kwestiami politycznymi, oraz legitymizacją jawną, opierającą 

się na wyrażaniu formalnej aprobaty dla działań innych podmiotów, zwłaszcza 

rządu. Trzecia podfunkcja, określana jako „zawór bezpieczeństwa”, oznacza, iż 

parlament stwarza ujście dla napięć politycznych pojawiających się pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami polityki i stanowiących zagrożenie dla systemu. 

Funkcja rekrutacyjno-socjalizacyjna obejmuje rekrutację polityczną – wyłania-

nie liderów, socjalizację – upowszechnianie wzorców zachowań politycznych 

charakterystycznych dla systemów demokratycznych oraz trening polityczny, 

czyli nabywanie umiejętności działania politycznego, pokonywania rywali i po-

zyskiwania sojuszników. Parlament staje się więc akademią nabywania kwalifi-

kacji politycznych. Z kolei funkcja podejmowania decyzji politycznych wiąże 

się zarówno ze stanowieniem prawa, jak i podfunkcją „wyjścia”, oznaczającą 

rozwiązywanie impasów. W ramach tej funkcji, jako efekty działania parlamen-

tu, wymienia się również artykulację interesów, rozwiązywanie konfliktów  

i nadzór nad administracją. 

Przy próbie określenia funkcji parlamentu we współczesnym państwie, uwa-

gę zwraca fakt, iż nie wszystkie zadania stawiane niegdyś przed tą instytucją są 

dziś urzeczywistniane. Z jednej strony, inaczej niż sugerował John Locke, par-

lamenty traciły znaczną część swoich uprawnień na rzecz władzy wykonawczej, 

przy czym podkreśla się często, że tendencja taka stale postępuje. Rządy dyspo-

nujące poparciem większości parlamentarnej, a więc tworzącej je partii lub ko-

alicji, często poddają pod dyskusję i głosowanie wnioski, co do których poparcia 

jasne jest, iż granica podziału biec będzie wzdłuż linii rządzący–opozycja, sama 

zaś dyskusja, jakże ważna z punktu widzenia istoty parlamentaryzmu, i tak nie 

przyniesie żadnych politycznych rozstrzygnięć. Wśród trudności związanych  

z wypełnianiem przez parlamenty ich funkcji wymienia się często także fakt, iż 

w dobie podejmowania przez instytucje legislacyjne coraz bardziej szczegóło-

wych problemów nie sposób, aby każdy deputowany posiadał wiedzę lub cho-

ciaż wyrobioną opinię na ich temat. Taki z kolei stan rzeczy sprawia, że realna 

dyskusja dotycząca decyzji politycznych toczy się w, często nieformalnych, krę-

gach znawców danego problemu lub przyparlamentarnych zespołach eksperc-

kich. Oznacza to nierzadko, iż realne pole debaty nad projektem ustawy czy 

rozwiązaniem określonego problemu politycznego mieści się z dala od parlamentu, 

który powinien być wszak forum ogólnonarodowej dyskusji politycznej49. 

Brytyjski politolog, Andrew Heywood, wskazując na kluczową pozycję 

zgromadzeń we współczesnych państwach demokratycznych, nadmienia, iż już 

w obrębie tego jednego systemu politycznego, pozycja ustrojowa parlamentu, 

                                                 
49  J. March, J. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe Scho-

lar, Warszawa 2005, s. 123. 
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jego struktura czy status parlamentarzysty wykazują, niekiedy nawet duże, zróż-

nicowanie50. Jednocześnie wskazuje, iż frapującym zadaniem badawczym wyda-

je się poszukiwanie podobieństw i różnic w pozycji parlamentu w państwach fe-

deralnych, gdzie problemem badawczym może stać się określenie relacji pomię-

dzy legislaturą krajową a federalną. Zwykle parlamenty w państwach federal-

nych składają się z dwóch izb, jednak już pobieżna analiza zagadnienia w przy-

padku zachodnioeuropejskich federacji pozwala wskazać, że choć tak w Austrii, 

jak i w Belgii, Niemczech i Szwajcarii, mamy do czynienia z bikameralnymi or-

ganami ustawodawczymi, interesujące pole badań politologicznych stanowi po-

równanie konsekwencji istnienia takiego rozwiązania oraz liczby deputowanych 

zasiadających w każdym z parlamentów, jak również efekty przyjęcia przez nie 

kadencyjnego trybu pracy51. 

Perspektywy badań porównawczych 

Poza badaniami empirycznymi, interesujących wniosków dotyczących funk-

cjonowania parlamentu dostarcza także komparatystyczna analiza konstytucji 

wybranych do porównania państw, regulaminów zgromadzeń oraz praktyki ich 

funkcjonowania, co pozwala na dogłębną charakterystykę zasad organizacji  

i trybu pracy każdej z izb parlamentarnych oraz jej organów52. Porównaniu dzia-

łania instytucji parlamentu towarzyszyć może w badaniach także próba określe-

nia statusu parlamentarzysty, specyfiki jego mandatu, immunitetu, praw i obo-

wiązków oraz możliwości zajmowania innych stanowisk państwowych. 

Fakt, iż skład parlamentu w państwie demokratycznym nie jest stały, spra-

wia, że istnieje konieczność proceduralnego określenia, co jaki okres i na jakich 

zasadach dokonywana będzie aktualizacja preferencji wyborczych. Badania od-

noszące się do elekcji parlamentarnych stanowią istotną grupę problemów zwią-

zanych z funkcjonowaniem omawianej instytucji politycznej. Wynika to  

w szczególnym stopniu z faktu, iż w państwie demokratycznym wybory parla-

mentarne odgrywają ogromną rolę. Stanowiąc podstawowy sposób „przejawia-

nia suwerenności”53, mają na celu powołanie składu parlamentu, jednocześnie 

będąc jednym z najważniejszych zjawisk w życiu politycznym. Wtedy właśnie 

pełniące funkcje elektoratu społeczeństwo, korzystając z rzeczywistych upraw-

nień władczych, wyłania jedną z najważniejszych instytucji władzy politycznej. 

Jednocześnie tak organy przedstawicielskie, jak i sami przedstawiciele uzyskują 

                                                 
50  A. Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 385–387. 
51  Szerzej: R. Klepka, Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec  

i Szwajcarii. Politologiczna analiza porównawcza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013. 
52  I. Budge, K. Newton i inni, Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, Książka i Wiedza, 

Warszawa 1999, s. 329 i nn. 
53  A. Jamróz, Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Temida 2, Białystok 1993, s. 41. 
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prawną legitymację do sprawowania władzy w imieniu i w interesie wyborców. 

Wreszcie wybory legitymują też cały system polityczny i ekipę rządzącą, mającą 

oparcie w większości parlamentarnej wyłonionej w wyborach. Za ich sprawą 

także zasadne jest domniemanie, iż wyłonieni deputowani mają upoważnienie 

do działania w imieniu wyborców. Warunkiem takiego stanu rzeczy pozostaje 

konieczność dokonywania elekcji parlamentarnych cyklicznie, gdyż tylko tym 

sposobem legitymacja, o której mowa, nie zanika z biegiem czasu, a periodycz-

nie dokonywane wybory umożliwiają kontrolę nad ciałami przedstawicielskimi 

ze strony wyborców, zapewniając zgodność działalności tych organów z wolą 

suwerena54. 

Sposób funkcjonowania parlamentu w dużej mierze zależy także od tego, 

czy zasada kadencyjności odnosi się do deputowanego, konkretnej izby czy 

obydwu izb, jak długi jest czas trwania kadencji, czy i na jakich warunkach mo-

że dojść do jej przedłużenia bądź skrócenia, który moment przyjmuje się za po-

czątek i koniec kadencji oraz jakie są skutki jej upływu dla prac i działań rozpo-

czętych przez parlament lub jedną z jego izb. Parlamenty określają zwykle zasa-

dy swojej pracy, które wynikać mogą bądź to z zapisów regulaminu, bądź też  

z wieloletniej tradycji55. Wśród zagadnień będących przedmiotem badań nad 

parlamentaryzmem można odnaleźć także analizę tego, w jaki sposób każda  

z izb organizuje swoje posiedzenia. Odrębną i równie ważną sprawą pozostaje 

tryb prac parlamentu. Występuje tu alternatywa pomiędzy przyjęciem trybu se-

syjnego a pozostawaniem izby w permanentnej gotowości do pracy. Obecnie 

zdecydowana większość parlamentów na świecie przyjęła sesyjny tryb pracy.  

Z reguły konstytucje wskazują również, iż w ciągu roku musi odbyć się określo-

na liczba sesji zwykłych, poza którymi w szczególnych przypadkach zwoływane 

są sesje nadzwyczajne. Bogusław Banaszak podkreśla z kolei, że wybór trybu 

permanentnego sprzyja gotowości izby do podjęcia prac, pozytywnie oddziałuje 

na zdolność do wypełniania ciążących na niej zadań i sugeruje wysoką pozycję 

ustrojową parlamentu56. 

Konstytucje lub regulaminy parlamentarne państw demokratycznych precy-

zują zwykle szereg warunków i zasad pracy deputowanych57. Za szczególnie 

                                                 
54  Por. S. Wróbel, O pojęciu i modelach zachowań wyborczych, [w:] Polityka: przedmiot badań  

i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2000, s. 121; B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 284–285; G. Kry-

szeń, Standardy rywalizacji wyborczej w wyborach parlamentarnych, „Przegląd Sejmowy” 

2007, nr 2, s. 29–51. 
55  O tradycji tej w przypadku parlamentu niemieckiego pisze H. Schreiner, Procedury w niemiec-

kiej tradycji parlamentarnej, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 4, s. 46–51. 
56  B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 420. 
57  W tym kontekście warto zwrócić też uwagę na etyczny wymiar pracy deputowanego, o czym 

szerzej: R. Tokarczyk, Etyka parlamentarzysty jako polityka w ujęciu porównawczym, „Prze-

gląd Sejmowy” 2008, nr 4, s. 67–85; J. Szymanek, Etyka parlamentarzysty a charakter manda-

tu przedstawicielskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4, s. 87–102. 
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istotne uznać należy pytanie o rodzaj stosunku polityczno-prawnego zachodzą-

cego pomiędzy podmiotem sprawującym swoją funkcję z wyboru a wyborcami, 

a więc o charakter mandatu przedstawicielskiego. Ponadto w pracy parlamentu 

dużą rolę odgrywa sposób pojmowania i zakres immunitetu parlamentarnego, 

stosowanie zasady niepołączalności mandatu oraz wskazanie praw i obowiąz-

ków parlamentarzysty. Status deputowanego nie jest identyczny we współcze-

snych państwach demokratycznych, jednak często wskazuje się, iż wolny cha-

rakter mandatu przynajmniej w niższej izbie parlamentu, ochrona deputowanego 

za pomocą immunitetu przed możliwością utrudniania jego pracy w parlamencie 

czy też obowiązywanie zasady incompatibilitas stanowią warunki właściwego 

funkcjonowania legislatywy58. 

Odpowiednie działanie każdej złożonej struktury organizacyjnej wymaga 

istnienia organów wewnętrznych, które ułatwiałyby jej funkcjonowanie. Nie in-

aczej jest z parlamentem. Z jednej strony liczebność, a z drugiej wielość i złożo-

ność zadań stojących przed współczesnymi zgromadzeniami przesądza o ko-

nieczności istnienia tak organów kierowniczych, o monokratycznym i kolegial-

nym charakterze, jak również wyspecjalizowanych ciał, takich jak i wspominane 

komisje parlamentarne. Różnorodność rozwiązań dotyczących trybu powoływa-

nia poszczególnych organów, sposobu i zakresu ich działania oraz odpowie-

dzialności tłumaczy się zwykle specyfiką poszczególnych legislatyw, uwarun-

kowaną zarówno tradycjami ustrojowymi, jak i czynnikami obiektywnymi, 

wśród których wymienić można liczebność izby czy tryb jej pracy59. 

Zarysowane problemy badawcze stanowią próbę wskazania ogólnych kie-

runków politologicznej analizy funkcjonowania zgromadzeń. Badania nad par-

lamentaryzmem prowadzone są zarówno w sposób całościowy, czego wyrazem 

pozostają monografie poświęcone działaniu legislatywy w określonym systemie 

politycznym, jak i fragmentarycznie, gdy przedmiotem uwagi badacza staje się 

jedynie określony aspekt funkcjonowania zgromadzenia. Wydaje się, że szcze-

gólnie frapującą formą badań politologicznych pozostaje komparatystyka, dająca 

szanse na wnioski odnoszące się do podobieństw i różnic działania legislatyw  

w różnych systemach politycznych. Ten kierunek badań, choć niezwykle obiecu-

jący, wymaga jednak szczególnego doświadczenia badacza, by we właściwy 

sposób dobrać obiekty będące przedmiotem porównania. 

Reasumując rozważania odnoszące się do parlamentu jako przedmiotu badań 

politologicznych, warto wskazać, iż zmiany w zakresie roli i miejsca parlamentu 

w państwie współczesnym sprawiają, że pojawiają się głosy dotyczące schyłku 

czy nawet upadku tej instytucji politycznej60. Trudno wszakże zgodzić się z ta-

kimi koncepcjami, które stanowią raczej efektowną próbę zwrócenia uwagi na 

problem niż poważne i rzetelne dążenie do jego zdiagnozowania. Nie należy 

                                                 
58  Por. K.C. Wheare, Ciała…, s. 63 i nn.; R.R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne…, s. 298 i nn. 
59  B. Banaszak, Porównawcze prawo…, s. 401. 
60  K.C. Wheare, Ciała…, s. 183 i nn. 
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bowiem zakładać, iż instytucja polityczna o tak wielkich tradycjach i związkach 

z demokracją stanie się z czasem coraz mniej znaczącą, fasadową, czy wręcz zo-

stanie wyeliminowana przez inne instytucje państwowe czy ponadnarodowe. 

Parlament jako przedmiot badań politologicznych 

Streszczenie 

Artykuł analizuje problematykę badań politologicznych dotyczących instytucji parlamentu. 

Choć nierzadko mówi się o spadku znaczenia legislatyw, wydaje się, iż wciąż pozostają one cen-

tralną instytucją polityczną współczesnego państwa. To właśnie uznać należy za przyczynę nie-

słabnącego zainteresowania politologów parlamentaryzmem. Autor wskazuje, jakie główne grupy 

problemów stanowią przedmiot badań. Wśród najważniejszych wskazano badania całościowe od-

noszące się do legislatywy w konkretnym systemie politycznym oraz porównawcze dokonujące 

komparatystyki wybranych parlamentów lub też jedynie niektórych aspektów funkcjonowania in-

stytucji. Badania nad parlamentaryzmem mają nierzadko charakter teoretycznych analiz funkcji 

legislatyw i ich związku z rolą tej instytucji w systemie politycznym. Badania empiryczne odnoszą 

się do problematyki liczby miejsc w parlamencie, długości kadencji, relacji pomiędzy izbami oraz 

specyfiki praw i obowiązków deputowanych. 

Słowa kluczowe: parlament, instytucje polityczne, demokracja, badania politologiczne, bada-

nia porównawcze. 

Parliament as a Problem of Research in Political Sciences 

Summary 

The article analysis problem of political science research connected with the institution of par-

liament. Although often said to be a decline in the importance of legislatives, it seems that they are 

still the central political institution of the modern state. It is considered to be the cause of unremit-

ting interest political scientists parliamentarism. Author identifies the main groups of problems are 

the problem of research. First group is comprehensive studies connecting with the legislatures in  

a specific political system and comparative studies of selected parliaments or only certain aspects 

of the functioning of the institution. Parliamentary studies are often theoretical analyzes functions 

of legislatives and the role of this institution in the political system. Empirical studies relate to the 

issue of the number of seats in the parliament, the term of office, the relationship between the 

chambers and the specific rights and obligations of deputies. 

Keywords: parliament, political institutions, democracy, political science studies, comparative studies. 
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Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro,  

kara śmierci. Wybrane problemy 

W XXI wieku człowiek stoi przed wieloma dylematami współczesnego 

świata, zmuszony jest podejmować decyzje już nie tylko w sprawach prostych, 

codziennych, ale też w tych, które dotyczą własnego lub cudzego życia. Proble-

my aborcji, eutanazji i samobójstwa, sztucznej prokreacji (in vitro) czy kary 

śmierci dotyczą takich właśnie fundamentalnych rozstrzygnięć, gdzie w grę 

wchodzi ludzkie życie. Przestają zarazem być tematami tabu, coraz częściej są 

przedmiotem publicznej dyskusji, są nagłaśniane w mediach, społecznych deba-

tach, a przede wszystkim w polityce. Wskazane w tytule artykułu trudne tematy 

łączy kategoria ludzkiego życia, z jednej strony, jego wartości i ochrony,  

a z drugiej – sytuacji prowadzących do jego zakończenia albo przy ingerencji 

osób trzecich, albo też w akcie samounicestwienia1. 

Artykuł ma charakter przede wszystkim przeglądowy. W większości został 

oparty na wybranych źródłach prawnych, historycznych i naukowych, które ze-

stawiono z aktualnymi przepisami prawa, opinią publiczną (na podstawie badań 

CBOS, OBOP) oraz oficjalnymi poglądami najważniejszych partii politycznych 

w kraju lub tych, które wyrażają kontrowersyjne opinie odnośnie do wymienio-

nych zagadnień. Tak sformułowany tytuł artykułu odpowiada zarazem jego 

strukturze. Każdy problem zostanie omówiony w odrębnej części, natomiast 

podsumowanie omawianej tematyki stanowić będzie zawarta na końcu synteza 

wraz z wnioskami. 

                                                 
*  latkowskaiwona@vp.pl. 
1  Warto wspomnieć, że problem samounicestwienia, w przeciwieństwie np. do zagadnień zwią-

zanych ze sztuczną prokreacją, ma swoje początki w odległej historii. Prokreacja, w szczegól-

ności ta związana ze sztucznym zapłodnieniem, jest tematem powstałym na przestrzeni ostat-

nich może 300 lat. Tematy związane z samounicestwieniem odnotowuje się już w Biblii. 
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Aborcja 

Aborcja (abortion) jest terminem używanym na określenie zabiegu przerwania 

ciąży w tym jej okresie, zanim płód jest zdolny do samodzielnego życia2. Stanowi 

problem społeczny i moralny, który jest dyskutowany zarówno w kontekście prawa 

polskiego, jak i stanowiska Kościoła katolickiego, którego pozycja i rola w społe-

czeństwie polskim jest bardzo istotna. Patrząc z perspektywy medycznej, zabieg 

usuwania ciąży nie jest tematem nowym, już filozofowie starożytni opisywali to 

zjawisko. Na przykład Platon w swojej wizji idealnego polis dopuszczał selekcję 

jednostek słabych, mówił o macierzyństwie jako narzędziu budowy społeczeństwa 

doskonałego, jako jego podporze, zaś o potomstwie, które tę stabilność mogłoby 

zburzyć, pisał: „gdyby jednak na świat przyszedł jakoś wbrew usiłowaniom, to po-

łożyć to gdzieś, tak żeby nie było pożywienia dla takiego”3. Natomiast, posługując 

się jeszcze jednym przykładem, Arystoteles w Polityce postuluje, by prawem obwa-

rować posiadanie i wychowywanie wyłącznie silnego potomstwa. Ponieważ jednak 

wizję tę uznał za utopijną, a i prawo takie mogłoby godzić w powszechne obyczaje, 

skłaniał się ku ustanowieniu określonej liczby urodzeń w państwie i stosowaniu od-

powiednich restrykcji (spowodowanie poronienia) w sytuacji złamania tego prawa4.  

W Polsce kwestie dotyczące aborcji od wielu lat wzbudzają liczne kontro-

wersje, przyczyniając się do sporów między jej zwolennikami i oponentami. 

Także polskie prawo na przestrzeni lat zmieniało swoje stanowisko w tej spra-

wie. W latach 1932–1956 obowiązywał prawny zakaz wykonywania zabiegu 

przerywania ciąży. W projekcie Kodeksu karnego przewidziano karalność kobiet 

poddających się interrupcji, taka sama kara została przewidziana w stosunku do 

osób wykonujących sam zabieg. Zaproponowana kara pięciu lat pozbawienia 

wolności oraz szereg przepisów wzbudziły burzliwe dyskusje w świecie prawni-

czym oraz lekarskim. W drugiej wersji projektu dodano artykuł, który zezwalał 

lekarzowi na wykonanie zabiegu w określonych warunkach: w sytuacji, kiedy 

zagrożone jest życie matki, gdy w grę wchodzi dobro rodziny lub zaistniał waż-

ny interes społeczny. W takich okolicznościach, lekarz przeprowadzający zabieg 

pozostawał bezkarny. Wprowadzono ponadto poprawkę w brzmieniu prawa, 

mówiącą o możliwości dokonania zabiegu przerwania ciąży przez kobiety, które 

pozostają w trudnych warunkach życiowych. Natychmiastowe protesty ze strony 

Kościoła oraz endeckich ugrupowań, wywołane przez wymienione uregulowa-

nia, spowodowały wycofanie się z niejasnego artykułu dotyczącego możliwości 

usunięcia dziecka z powodu złych warunków życiowych. Ostatecznie artykuł 

233, odwołując się do artykułu 231 i 232 w Rozporządzeniu Prezydenta Rze-

czypospolitej do Kodeksu karnego z dnia 11 lipca 1932 r., stanowił: 

                                                 
2  Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, Warszawa 2000, s. 19. 
3  Platon, Państwo, V, 461C, Kęty 2003, s. 163. 
4  Arystoteles, Polityka, Warszawa 2003, s. 187.  
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Art. 233 Nie ma przestępstwa z art. 231 i 232, jeżeli zabieg był dokonany przez lekarza  

i przytem: 

a) był konieczny ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej, albo 

b) ciąża była wynikiem przestępstwa, określonego w art. 203, 204, 205 lub 2065. 

Artykuły 203, 204, 205 oraz 206 Kodeksu karnego dotyczą przypadków,  

w których kobieta może dokonać interrupcji. Określają one, że aborcja jest moż-

liwa w sytuacji, gdy kobieta była ofiarą czynu nierządnego, gdy nie osiągnęła 

jeszcze 15 roku życia, a została zmuszona, pod wpływem gróźb oraz przemocy, 

do czynów nierządnych. Mówią także o przypadkach, kiedy następuje nadużycie 

stosunku zależności (np. nauczyciel–uczeń) i w konsekwencji osoba poddana 

zostaje czynowi nierządnemu. Wreszcie ostatnią sytuacją dopuszczającą doko-

nanie aborcji było poczęcie ze stosunku kazirodczego. Warto wspomnieć, że  

w pierwszym z wymienionych przypadków zgody na usunięcie dziecka udzielał 

prokurator, w drugim – pisemne oświadczenie musiało zostać wydane przez 

dwóch lekarzy. 

Kolejnym etapem zmian prawnych był rok 1955. ZSRR zalegalizował za-

biegi aborcyjne, tłumacząc to chęcią oddania kobietom możliwości decydowania 

o macierzyństwie oraz obawą przed skutkami zdrowotnymi wynikającymi z wy-

konywania nielegalnych zabiegów poza zakładami leczniczymi. Sytuacja  

w ZSRR w tym zakresie była zarazem sygnałem dla Polski do zmian w prawie 

aborcyjnym. 27 kwietnia 1956 r. Sejm uchwalił Ustawę o warunkach dopusz-

czalności przerywania ciąży, która uzasadniała takie działanie w trzech przypad-

kach: 1) ze wskazań lekarskich, 2) z powodu bardzo trudnych warunków życio-

wych kobiety ciężarnej (o czym orzeka lekarz), oraz 3) kiedy zachodzi podej-

rzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa (o czym orzeka prokurator – 

art. 1, 2). Liberalna ustawa ponownie wywołała falę krytyki ze strony Kościoła 

oraz świeckich przeciwników aborcji. Każda kobieta, która nie chciała urodzić 

dziecka, mogła zgłosić się do lekarza i to właściwie tylko od jego zdania zależa-

ła decyzja dotycząca istnienia przyszłego życia.  

Rok 1959 przyniósł zmiany w tym zakresie, które w jeszcze większym stop-

niu ułatwiły wykonywanie zabiegów sztucznego poronienia. Od tego momentu 

decyzja o aborcji zależała wyłącznie od ustnego uzasadnienia kobiety o trudnej 

sytuacji życiowej. Sprzeciwy Kościoła przez długi okres nie przynosiły skutków, 

mimo powzięcia wielu przedsięwzięć. Były to między innymi trzy memoriały 

Episkopatu Polski skierowane do rządu PRL. Dwa z nich poruszały zagadnienia 

dotyczące zagrożeń biologicznych i moralnych narodu polskiego (18 czerwca 

1970 r.; 21 stycznia 1977 r.), trzeci dotyczył kryzysu polskiej rodziny u progu lat 

70. Dokumenty zawierały analizę przyczyn i sposobów na przezwyciężenie za-

istniałego kryzysu. Upatrywano go w niebezpiecznych dla społeczeństwa zniż-

                                                 
5  Art. 233 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r. 

(Dz. U. 1932 nr 60 poz. 571), http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasK& 

passName=kodeks%20karny [stan z 5.12.2012]. 
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kowych tendencjach demograficznych, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, 

obok braku świadczeń rodzinnych i propagowanej aktywizacji kobiet, miała być 

podpisana ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 27 kwietnia 

1956 r. Podobne wystąpienie miało miejsce siedem lat później, ponownie pod-

kreślało utrzymujący się kryzys demograficzny i brak reakcji państwa na zagro-

żenia z tym związane. Trzeci memoriał, z 8 lutego 1978 r., miał szerszy zasięg  

i dotyczył całokształtu polskiej rodziny oraz przyczyn ówczesnego stanu rzeczy. 

Według Episkopatu zostały zaburzone trwałości i znaczenie, które powinno wy-

różniać rodzinę, powstał lęk przed posiadaniem dziecka oraz zwrot ku ego-

izmowi „we dwoje”6. Próby głoszenia omówionych memoriałów miały na celu 

zwrócenie uwagi ówczesnych władz na postępowanie nie tylko niemoralne, ale 

też takie, które w tamtej chwili oraz w przyszłości mogło przynieść negatywne 

skutki depopulacji. 

 

Wykres 1. Badania na temat zmian w prawie aborcyjnym CBOS/OBOP (maj 1989 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wyniki sondaży opinii publicznej o prawnej dopusz-

czalności przerywania ciąży w latach 1989–1996, raport nr 90 Biura Studiów i Ekspertyz Kancela-

rii Sejmu, [b.m.w.] 1996, s. 3; Opinie społeczne o projekcie ustawy „o prawnej ochronie dziecka 

poczętego”, komunikat z badań nr 18/520, państwowa jednostka organizacyjna „Polskie Radio  

i Telewizja” – Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa 1989.  

W 1989 r., z inicjatywy posłów Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, 

do Sejmu trafił projekt nowej ustawy dotyczącej prawnej ochrony dziecka poczę-

                                                 
6  M. Kosek, Troska o małżeństwo i rodzinę w memoriałach Episkopatu Polski do rządu w latach 

1970–1978, „Studia Płockie”, t. 38, Płock 2010, s. 260–262.  
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tego. Zawierał on m.in. bezwzględny zakaz dokonywania aborcji pod groźbą kary, 

nie tylko dla sprawcy, ale również dla kobiety decydującej się na zabieg. Wiązało się 

to ze sprzeciwem środowisk lewicowych i sporej części społeczeństwa, której (jak 

potwierdzają badania) istniejące od przeszło 30. lat prawo odpowiadało. W maju tego 

samego roku CBOS zapytał 1500 osób o to, jakie stanowisko zajęłyby w ewentual-

nym referendum nt. aborcji. Wyniki wskazywały, że aż 52,8% badanych (prawie po-

łowa bez ograniczeń typu „zła sytuacja materialna”) opowiedziałoby się za pozosta-

wieniem możliwości dokonywania aborcji, a 31% (60% za bezwzględnym zakazem) 

byłoby przeciwnych temu zabiegowi7. Analogiczne badania w podobnym okresie 

(24–25 maja 1989 r.) przeprowadził Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP). 

Wyniki były następujące: za wprowadzeniem zaostrzeń byłoby 46%, natomiast prze-

ciw 44%, aż 10% badanych nie wyraziło swojej opinii na ten temat.  

Różnice, zwłaszcza w odpowiedziach „za” aborcją, mogły wynikać z róż-

nych przyczyn, jedną z nich jest nieuwzględnienie w wynikach CBOS osób, któ-

re nie chciały wyrazić swojej opinii, co jednak zostało wzięte pod uwagę w wy-

nikach OBOP.  

Wspomniany projekt nie trafił pod obrady Sejmu. W kwietniu 1990 r. Mini-

sterstwo Zdrowia i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie, według którego 

kobieta, która chce dokonać przerwania ciąży w państwowym szpitalu, musi 

przedstawić lekarzowi mającemu wykonać zabieg dwa zaświadczenia od gine-

kologów, internisty oraz psychologa, który przeprowadził z kobietą rozmowę na 

temat „zamiaru, okoliczności i motywów przerwania ciąży ze względu na trudne 

warunki życiowe”8. W tym samym roku zwolniono również lekarzy z obowiąz-

ku wykonywania zabiegu, jeżeli jest on sprzeczny z ich własnym sumieniem. 

Kościół, w przeciwieństwie do zwolenników możliwej aborcji, uznał projekt za 

kompromisowy. Wybory w 1991 r. okazały się kołem zamachowym dla projektu 

ustawy z 1989 r. dotyczącej ochrony prawnej dziecka poczętego. W marcu 1992 r. 

do Sejmu zgłoszono dwa projekty nowej ustawy regulującej stosowanie aborcji. 

Pierwszy, antyaborcyjny (zakładający możliwość przerwania ciąży tylko  

w przypadku zagrożenia życia matki), zgłoszony z inicjatywy posłów, nakładał 

karę do dwóch lat więzienia na kobietę oraz osobę wykonującą zabieg interrup-

cji. Drugi, zaproponowany przez Parlamentarną Grupę Kobiet, dopuszczał wy-

konanie zabiegu nie tylko w przypadku zagrożenia życia matki, ale również przy 

zagrożeniu jej zdrowia, uszkodzeniu płodu, zapłodnieniu w wyniku przestępstwa 

oraz w związku ze złymi warunkami życiowymi ciężarnej9. W projekcie znaj-

                                                 
7  Praca zbiorowa, Wyniki sondaży opinii publicznej o prawnej dopuszczalności przerywania ciąży  

w latach 1989–1996, raport nr 90 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, [b.m.w.] 1996, s. 3. 
8  § 4.1.2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1990 r. (Dz. U. 

1990, nr 29, poz. 178), http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900290178&type=2 [stan 

z 13.07.2014]. 
9  J. Chełstowski, Aborcja w świadomości Polaków okresu przemian ustrojowych w ujęciu filozo-

ficznym oraz w wymiarze biomedycznym i społecznym, Rozprawa naukowa nr 60, Siedlce 2000, 

s. 51–52.  

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU1990029017
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dowała się również inicjatywa przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum na 

temat dopuszczalności przerywania ciąży. Pewną symulację dla ewentualnego 

referendum przeprowadził CBOS, odbyło się to już po odrzuceniu przez Sejm 

projektu złożonego przez PGK, a w kilka dni po tym, jak ponownie do Sejmu 

trafił, podpisany przez 119 posłów, nowy program dotyczący przeprowadzenia 

referendum aborcyjnego. Został utworzony Społeczny Komitet na Rzecz Refe-

rendum w sprawie Karalności Przerywania Ciąży, jednak, pomimo przedsię-

wzięcia poważnych kroków mających na celu udowodnienie potrzeby jego prze-

prowadzenia (zebrano w sumie 1,3 mln podpisów „za” referendum), Sejm od-

rzucił wniosek. W badaniu zapytano najpierw o to, czy kwestia ta powinna zo-

stać rozstrzygnięta poprzez referendum krajowe (74% zwolenników takiego 

rozwiązania) (wykres 2), a następnie o zdanie na ten temat i przypadki, w któ-

rych aborcja powinna być dopuszczalna (wykres 3). W ankiecie znalazło się 

również pytanie dotyczące zdania odnośnie do kary więzienia (do dwóch lat – 

zgodnie z sejmowym projektem) dla sprawcy takiego czynu (Wykres 2). Badanie 

przeprowadzono w dniach 13–15 listopada 1992. r. na 1184 dorosłych osobach10.  

 

Wykres 2. Odpowiedzi respondentów nt. rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalności aborcji poprzez 

referendum oraz wprowadzenia kary więzienia dla osób dokonujących interrupcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Opinia społeczna o przerywaniu ciąży – 

BS/409/104/92, CBOS, listopad 1992, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1992/K_104_92.PDF [stan z 

22 .07.14]. 

                                                 
10  Opinia społeczna o przerywaniu ciąży – BS/409/104/92, COBS, listopad 1992, 

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1992/K_104_92.PDF [stan z 23.07.2014]. 
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Wykres 3. Odpowiedzi respondentów nt. dopuszczalnych warunków przerywania ciąży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Opinia społeczna o przerywaniu ciąży – 

BS/409/104/92, CBOS, listopad 1992, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1992/K_104_92.PDF [stan z 

22.07.2014]. 

Większa część poddanych badaniu osób była przeciwko karaniu za stosowa-

nie aborcji, chciała też mieć możliwość decydowania o prawie do niej w ogól-

nokrajowym referendum proponowanym m.in. przez Parlamentarną Grupę Ko-

biet. Również poselski projekt nowej ustawy był zbyt restrykcyjny dla większo-

ści badanych. Owszem, możliwość spędzenia płodu nie powinna być dostępna 

bez żadnych ograniczeń (60% badanych było przeciwko), jednak z uwagi na 

okoliczności zajścia w ciążę (w wyniku przestępstwa), nieodwracalne uszkodze-

nie płodu, a przede wszystkim życie i zdrowie kobiety, możliwość ta powinna 

być dopuszczalna. Dużo, bo aż 53% respondentów dopuszczało również możli-

wość usunięcia ciąży ze względu na trudną sytuację bytową kobiety. 

7 stycznia 1993 r. w życie weszła Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wiązało się to 

z końcem obowiązywania ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r., o czym stanowi 

art. 10 ustawy. Ustawa, zgodnie z przewidywaniami, okazała się dużo bardziej 

restrykcyjna od poprzedniej. Miała jednak stanowić kompromis pomiędzy lewi-

cą a partiami narodowo-chrześcijańskimi. Przerwanie ciąży, według niej, mogło 

nastąpić wyłącznie przy ingerencji lekarza (nie później niż w dwunastym tygo-

dniu poczęcia), w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

kobiety ciężarnej, kiedy badania prenatalne, bądź też inne przesłanki medyczne, 

wykażą nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą 
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jego życiu. Dopuszcza się również wykonanie interrupcji w przypadku, gdy ist-

nieje prawdopodobieństwo, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronione-

go. Zakazane zostało natomiast usuwanie ciąży ze względów społecznych.  

W wyniku zmian na arenie politycznej i wzrostu liczebności polityków lewi-

cowych w Sejmie, podejmowano się różnych prób liberalizacji ustawy. Obecny 

wówczas na stanowisku prezydenta Lech Wałęsa skutecznie wetował możliwe 

zmiany, sytuacja zmieniła się jednak wraz ze zmianą prezydentury. W 1996 r. 

Sejm przyjął Uchwałę o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektó-

rych innych ustaw. W artykule 4a, oprócz wcześniejszych powodów, dla których 

lekarz mógł bezkarnie przerwać ciążę, dodano czwarty wyjątek, który stanowił, 

że ciężarna kobieta może usunąć dziecko, jeżeli znajduje się w ciężkich warun-

kach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Utracił on jednak moc, kiedy za 

sprawą kontrowersji z nim związanych przepis został skierowany do Trybunału 

Konstytucyjnego, który uznał, że jest on niezgodny z konstytucyjną gwarancją 

ochrony życia ludzkiego. Ostatecznie uznano, że interrupcję można wykonać 

tylko z powodów wyszczególnionych w ustawie z 1993 r. Kodeks karny z 1997 r. 

obowiązujący do dnia dzisiejszego, na temat aborcji stwierdza jednoznacznie: 

Art. 152. § 1. Kto za zgodą kobiety przerywa ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Tej samej karze pozbawienia podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy  

w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. 

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło 

zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze po-

zbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 811. 

W sprawie dokonywania zabiegu aborcji głośny jest również odzew ze strony 

lekarzy, którzy zgodnie z obowiązującym prawem powinni go wykonywać w ww. 

przypadkach. Wedle polskiego prawa przed przeprowadzaniem takich zabiegów 

chronić ma ich tzw. klauzula sumienia, oficjalnie wprowadzona w ustawie o zawo-

dzie lekarza i dentysty z 5 grudnia 1996 r., a konkretnie art. 39, który stanowi:  

Art. 39. Lekarz może powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych nie-

zgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać re-

alne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczni-

czym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonu-

jący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowią-

zek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego12. 

                                                 
11  Art. 152. § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553), 

http://kodeks-karny.ovh.org/kodeks-karny-czesc-szczegolna/rozdzial-XIX-przestepstwa-prze 

ciwko-zyciu-i-zdrowiu.html [stan z 13.12.2012]. 
12  Art. 39 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997,  

nr 28, poz. 152), http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970280152&type=3 [stan z 

24.07.2014]. 
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Artykuł 30 nakłada na lekarza obowiązek udzielenia pomocy osobie w każ-

dym przypadku, w którym jego życie jest narażone na jego utratę, oraz gdy 

sprawa dotyczy ciężkiego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i w innych przy-

padkach niecierpiących zwłoki13. 

Zapisy noszące podobne znamiona zawierają również Kodeks Etyki Lekar-

skiej – KEL (art. 4, art. 7) oraz konstytucja (art. 53). Upoważniają one lekarzy 

np. do niewypisywania pacjentom recept na środki antykoncepcyjne, aborcyjne, 

przeprowadzenia samego zabiegu interrupcji, a nawet skierowania na badania 

prenatalne14, jeśli jest to niezgodne z ich sumieniem. Obok praw lekarzy istnieją 

prawa pacjentów, a przede wszystkim prawa obywateli, które gwarantuje im 

Konstytucja RP, są to m.in.: art. 30 oraz art. 47, które stanowią jednoznacznie: 

„Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolno-

ści i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna a jej poszanowanie  

i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. […] Art. 47. Każdy ma prawo 

do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz 

do decydowania o swoim życiu osobistym”15. 

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o nadużywaniu przez lekarzy 

prawa, według którego, zgodnie ze swoim sumieniem, są zwolnieni z obowiązku 

dokonywania zabiegu aborcji. Podkreślają przede wszystkim życie płodu, często 

zapominając o życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej. Pomimo prawa, które jasno 

reguluje możliwości, w których kobiety mogą dokonać aborcji, lekarze nierzad-

ko próbują odwodzić je od tej decyzji, nawet kiedy jest to niebezpieczne dla ich 

zdrowia i życia. Ustawa, jak można przeczytać wcześniej, nakłada na lekarzy 

obowiązek (w razie wykonywania ewentualnych czynności, które są w niezgo-

dzie z ich sumieniem) odesłania kobiety do innego lekarza bądź placówki lecz-

niczej. Niestosowanie się do tych przepisów jest widoczne na przestrzeni ostat-

nich lat. Najgłośniejszą sprawą dotyczącą braku zgody na dokonanie interrupcji, 

która znalazła swoje rozwiązanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, 

jest historia Alicji Tysiąc. W 2000 r. A. Tysiąc, matka już wtedy dwójki dzieci, 

cierpiąca na poważną wadę wzroku (−20 dioptrii), po raz trzeci zaszła w ciążę. 

Lekarze uprzedzali, że kolejny poród może skończyć się utratą wzroku, żaden  

z nich jednak nie wydał pisemnego zaświadczenia dającego możliwość prawne-

go przerwania ciąży. Otrzymała poświadczający dokument dopiero od lekarza 

ogólnego. 26 kwietnia 2000 r., w dniu, w którym udała się na zabieg, została 

przebadana przez lekarza ginekologa, który stwierdził, że nie ma jednoznacz-

nych podstaw do spędzenia płodu. Siedem miesięcy później na świat przyszło 

                                                 
13  Ibidem, art. 31. 
14  Tzw. klauzula sumienia ma również zastosowanie w innych przypadkach, np. odnośnie do 

przepisywania środków dopingujących lub odurzających stosowanych w medycynie.  
15  Art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, 

poz. 483), http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=ED7CFEE1EA9234695CF011B577 

CF41A3?id=WDU19970780483&type=2 [stan z 24.07.2014]. 
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kolejne dziecko A. Tysiąc, pogarszając tym samym zdrowie kobiety. W rezulta-

cie stan jej zdrowia pozbawił ją możliwości wykonywania jakichkolwiek wysił-

kowych czynności, musiała pozostawać pod stałą opieką pomocy społecznej 

oraz otrzymała pierwszą grupę inwalidzką. Samotna matka trójki dzieci złożyła 

doniesienie do prokuratury przeciwko pracującemu w warszawskim szpitalu gi-

nekologowi, powołując się na ustawę z 1993 r. dającą w jej przypadku prawo do 

legalnego usunięcia ciąży ze względu na zdrowie. Sprawa jednak została umo-

rzona. W 2003 r. kobieta postanowiła zaskarżyć Rzeczpospolitą Polskę do Euro-

pejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na artykuły 3, 8, 13 i 14 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczące kolejno: zakazu tortur, po-

szanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do skutecznego środka odwo-

ławczego oraz zakazu dyskryminacji16. 7 lutego 2007 r. sędziowie w Strasburgu, 

wysłuchawszy argumentów obu stron w sprawie Tysiąc v. Polsce, 20 marca tego 

samego roku wydali wyrok, w którym uznali, że w stosunku do A. Tysiąc zosta-

ły naruszone prawa wynikające z art. 8 EKPC. Polska, według wyroku, nie wy-

wiązała się z obowiązku poszanowania życia prywatnego pokrzywdzonej. Try-

bunał zasądził na rzecz kobiety 25 000 euro zadośćuczynienia i pokrycie kosz-

tów postępowania, które łącznie wyniosły 14 000 euro. Art. 3 Konwencji, na 

który powołała się skarżąca, został uznany przez Trybunał za nieodpowiedni do 

rozpatrzenia tej sprawy, przychylił się on jednak do artykułu 8 (gwarantujący 

prawo do poszanowania życia prywatnego). Trybunał, ze względu na stwierdze-

nie nieprzestrzegania przez Polskę art. 8, artykuły 13 i 14 uznał za niezasadne 

rozpatrywania.  

Sprawa A. Tysiąc ukazuje, że regulacje dotyczące aborcji w polskim prawie 

istnieją, jednak istnieje również problem z ich egzekwowaniem, co podkreślone 

zostało w ogłoszonym 20 marca 1997 r. wyroku17, zwłaszcza w trzeciej jego 

części pt. Odpowiednie materiały pozakonwencyjne, pkt. 2 – Obserwacje orga-

nizacji pozarządowych. Zwrócono tam uwagę na negatywne skutki obowiązują-

cej ustawy antyaborcyjnej, którymi są m.in.: odmowy legalnych aborcji w lokal-

nych szpitalach, istniejące podziemie aborcyjne powstałe na skutek zakazu wy-

konywania zabiegu ze względów społecznych, przez co kobiety szukają niedo-

zwolonych możliwości w kraju bądź poza jego granicami. Wysokie koszty 

związane z nielegalną aborcją odczuwane są przede wszystkim przez najbied-

niejsze jednostki, strach przed niechcianą ciężą w konsekwencji skutkuje zabu-

rzeniem seksualności kobiet. Dostrzeżono również utrudnienia ze strony lekarzy 

– poprzez dezinformację i wprowadzanie w błąd – wobec kobiet, które mogą 

dokonać interrupcji zgodnie z prawem. Często powołują się oni na klauzulę su-

mienia, czasem nie podając uzasadnienia, zwlekają z wydaniem zaświadczenia  

                                                 
16  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, http://www.bip.ms.gov. 

pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/ets_005.pdf [stan z 24.07.2014]. 
17  Sprawa Tysiąc przeciwko Polsce, skarga nr 5410/03, wyrok z 20 marca 2007 r., http:// 

ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,185,0.html [stan z 24.07.2014]. 
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o możliwości aborcji do momentu, gdy legalny zabieg jest już niemożliwy. 

Sprawa A. Tysiąc to fenomen nie tylko w polskim prawie, ale również w polity-

ce, społeczeństwie i środowisku lekarskim18. 

Nie jest to jednak jedyny tego typu przypadek. W 2011 r. ETPC wydał wer-

dykt w sprawie R.R. przeciwko Polsce19, według wyroku Polska naruszyła art. 3 

i 8 EKPC. W 18 tygodniu ciąży (20 lutego 2002 r.) u kobiety stwierdzono podej-

rzenie wady płodu, ciężarna była zdecydowana na poddanie się zabiegowi abor-

cji. Do stwierdzenia rodzaju wady genetycznej niezbędne było wykonanie spe-

cjalistycznych testów, na które kobieta nie otrzymała skierowania, a przez na-

stępne tygodnie była odsyłana do różnych lekarzy (16 wizyt). Badania zostały 

wykonane zbyt późno, jeszcze później kobieta otrzymała wyniki, z których wy-

nikało, że płód dotknięty był zespołem Turnera. Odmówiono jej, powołując się 

na Ustawę z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny…, wykonania zabiegu 

aborcji, ze względu na możliwość samodzielnego życia dziecka poza organi-

zmem kobiety. Dziecko przyszło na świat w listopadzie 2002 r.  

Inna, podobna sytuacja to wyrok w sprawie P. i S. przeciwko Polsce z paź-

dziernika 2012 r., dotyczący 14-letniej dziewczynki, która padła ofiarą przemo-

cy seksualnej. Pomimo dopełnienia formalności związanych z otrzymaniem za-

świadczenia od prokuratora, lekarze, powołując się na klauzulę sumienia, od-

mówili wykonania legalnego zabiegu. Trybunał przychylił się do wniosku skarżą-

cych, w którym powoływał się za naruszenie art. 3, 5 ust. 1 oraz 8 Konwencji20. 

Kolejnym przykładem stosowania klauzuli sumienia, jest przypadek kra-

kowskiego anestezjologa (a wraz z nim kilku innych lekarzy oraz pielęgniarek), 

który na początku 2013 r. wystosował oficjalnie pismo informujące zarząd szpi-

tala, o zaprzestaniu wykonywania legalnych terminacji ciąży, które uważa za 

niezgodne z jego sumieniem. Lekarze mają prawo odmówić wykonania zabiegu, 

jednak z zastrzeżeniem, że poinformują o tym pacjentkę i wskażą innego leka-

rza, który go wykona – w tym przypadku medyk nie miał takiego zamiaru. 

Ostatnio (pierwsza połowa 2014 r.), za sprawą dr Wandy Półtawskiej, w kra-

ju nastąpiło pospolite ruszenie lekarzy i ich studentów w celu podpisania dekla-

racji wiary. Miała ona nakłonić przyszłych i obecnych lekarzy do postępowania 

zgodnie ze swoją chrześcijańską wiarą. Publiczne podpisanie deklaracji to akt 

wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Stan na dzień 25 lipca 2014 r. to 

3750 podpisów plus 120 nieczytelnych – lista publikowana jest od 14 marca br.  

i wciąż aktualizowana21. W tym czasie w mediach głośno było jeszcze z jednego 

                                                 
18  Ibidem. 
19  Sprawa R.R. przeciwko Polsce, skarga nr 27617/04, wyrok z 26 maja 2011 r., http:// 

ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,310,0.html [stan z 25.07.2014]. 
20  Sprawa P. i S. przeciwko Polsce, skarga nr 57375/08, wyrok z 30 października 2012 r., 

http://www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0009/17874/tlumwyrok_20130205.doc [stan z 

25.07.2014]. 
21  Deklaracja wiary, http://www.deklaracja-wiary.pl/img/lista_pod_.pdf [stan z 25.07.2014]. 



224 Iwona LATKOWSKA 

powodu, a mianowicie za sprawą prof. Bogdana Chazana (42 miejsce na ww. li-

ście), który lekceważąc obowiązujące prawo, wynikające z Ustawy o planowa-

niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży, oraz zwlekając z wydaniem zaświadczenia zezwalającego na spędzenie 

płodu z przyczyn medycznych, wreszcie powołując się na klauzulę sumienia, 

dopuścił do narodzin dziecka z licznymi wadami głowy, twarzy, mózgu, które 

po dziesięciu dniach zmarło z braku możliwości leczenia. Lekarz zamiast prze-

kierować kobietę do innego lekarza, zaproponował hospicjum dla dziecka.  

Podczas debaty, która ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny  

w Warszawie przy ulicy Madalińskiego, gdzie pracował prof. Chazan, przenio-

sła się na forum ogólnopolskie, w mediach zawrzało, a na światło dzienne wy-

szło coraz więcej podobnych przypadków. 21 lipca 2014 r. lekarz, a zarazem dy-

rektor szpitala, otrzymał wymówienie z pracy.  

Aborcja, podobnie jak eutanazja, to temat obecny w stanowisku Kościoła ka-

tolickiego. Obydwa problemy postrzegane są w kategoriach zabójstwa. Wielo-

krotnie wyraz temu dawał Jan Paweł II:  

Otóż to nauczanie odnosi się przede wszystkim i bezpośrednio do ludzkiego ustawodaw-

stwa, które nie uznaje podstawowego i pierwotnego prawa każdego człowieka do życia. 

Tak więc ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich, 

poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczno-

ści z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym 

zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa. Można by wysunąć zastrzeżenie, że nie 

dotyczy to eutanazji, gdy zostaje ona dokonana na w pełni świadome żądanie zaintere-

sowanego. Jednakże państwo, które uznałoby takie żądanie za prawomocne i zezwoliło-

by na jego spełnienie, usankcjonowałoby swoistą formę samobójstwa-zabójstwa, wbrew 

podstawowym zasadom, które zabraniają rozporządzać życiem i nakazują ochraniać każ-

de niewinne życie. W ten sposób zmierza się do osłabienia szacunku dla życia i otwiera 

drogę postawom niszczącym zaufanie w relacjach społecznych. Prawa, które dopuszczają 

oraz ułatwiają przerywanie ciąży i eutanazję, są zatem radykalnie sprzeczne nie tylko  

z dobrem jednostki, ale także z dobrem wspólnym i dlatego są całkowicie pozbawione 

rzeczywistej mocy prawnej. Nieuznanie prawa do życia, właśnie dlatego, że prowadzi do 

zabójstwa osoby, której społeczeństwo ma służyć, gdyż to stanowi rację jego istnienia, 

przeciwstawia się zdecydowanie i nieodwracalnie możliwości realizacji dobra wspólne-

go. Wynika stąd, że gdy prawo cywilne dopuszcza przerywanie ciąży i eutanazję, już 

przez ten sam fakt przestaje być prawdziwym prawem, moralnie obowiązującym22. 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat regularnie przeprowadzano, i robi się 

to nadal, badania dotyczące stosunku społeczeństwa wobec aborcji. Ciekawym 

zjawiskiem, dającym się zauważyć w wynikach sondaży, jest pewna stabilność  

i brak skrajności polskiego społeczeństwa odnośnie do tego zagadnienia. Oczy-

wiście, obserwowane są pewne wahania w poszczególnych latach, zwłaszcza 

                                                 
22 Witryna internetowa Watykanu, Evangelium Vitae – Jan Paweł II (25 March 1995) – o zgodno-

ści prawa cywilnego z prawem moralnym – punkt 72, http://www.vatican.va/holy_father/ 

john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25031995_evangelium-vitae_pl.html , [stan z 

23.12.2012]. 
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gdy temat ten był żywo poruszany w mediach, prasie i w debatach politycznych. 

Lata te to przede wszystkim 1989–1992.  

 

Wykres 4. Opinie na temat przerywania ciąży na przestrzeni lat 1991–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań: Wyniki sondaży opinii publicznej  

o prawnej dopuszczalności przerywania ciąży w latach 1989–1996, raport nr 90 Biura Studiów  

i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, [b.m.w.] 1996; Opinie na temat dopuszczalności aborcji – 

BS/100/2010, CBOS, lipiec 2010, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_100_10.PDF [stan z 

23.07.2014]. 

Eutanazja i samobójstwo 

Eutanazja, z jęz. grec. euthanasía [eu – dobrze, od eus – dobry, thanasia od 

thánatos – śmierć] dosłownie oznacza „śmierć dobrą”, „śmierć spokojną” bądź 

„śmierć szczęśliwą”23. Słownik psychologii definiuje eutanazję jako lekką i bez-

bolesną śmierć osób, które cierpią na niedający się opanować ból, towarzyszący 

w wielu nieuleczalnych chorobach. Warto zwrócić uwagę na etyczne i prawne 

różnicowanie eutanazji na bierną i czynną. Eutanazja bierna polega nie zaprze-

                                                 
23  M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków 2004, s. 22; por. 

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-

online.pl/kopalinski/25A78697A79C18F2C12565BE0043A0A3.php [stan z 11.07.2014]. 
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staniu dostarczania potrzebnych środków do podtrzymania jednostki przy życiu, 

natomiast eutanazja czynna ma miejsce, kiedy w stosunku do osoby chcącej za-

kończyć swoje życie podejmowane są szczególne środki24. 

Podobnie jak w przypadku aborcji, problem eutanazji także dotyczy zacho-

wania ludzkiego życia. W tym jednak przypadku mamy do czynienia z zakoń-

czeniem własnego życia przez osobę np. terminalnie chorą i ewentualnie z dzia-

łaniem osoby, która tej woli sprosta. Zgoda na przerwanie sztucznego podtrzy-

mywania przy życiu może wynikać z różnych przyczyn, m.in. z poczucia ko-

nieczności zapanowania nad każdym aspektem własnej egzystencji, łącznie  

z zaplanowaniem (w razie niezdolności do podejmowania samodzielnych decy-

zji) własnej śmierci. Współczesna, zaawansowana medycyna daje wiele możli-

wości w zakresie diagnozy i leczenia różnych chorób, w tym także działań wo-

bec osób nieuleczalnie chorych. Jednostki cierpiące wskutek chorób terminal-

nych, tj. śmiertelnie chore, podlegające wyłącznie działaniom paliatywnym, po-

mimo choroby mogą żyć przez wiele lat, choć w niektórych przypadkach jakość 

takiego życia to kwestia sporna. Ostatecznością w działaniach medycznych  

w tym zakresie jest sztuczne podtrzymywanie przy życiu. Perspektywa pełnej 

utraty świadomości i kontaktu ze światem, wizja życia na łasce innych lub pod 

kontrolą aparatury medycznej, dosłowna „wegetacja” – skłaniają częstokroć do 

pytania o moralną dopuszczalność ingerencji w życie jednostki w takich warun-

kach. Dylematy dotyczące śmierci przyczyniły się do wyodrębnienia w latach 

70. nowego kierunku naukowego, zwanego tanatologią25. Jest to dziedzina badań 

obejmująca psychologiczne i medyczne aspekty śmierci oraz procesu umierania. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wprowadzone przez Philippe’a Ariesa 

pojęcie „śmierci odwróconej”26, które doskonale obrazuje proces mający miejsce 

na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, a dotyczący kontroli nad nieuchronną 

śmiercią oraz długością ludzkiego życia. Oczywistym jest, że lata życia każdego 

człowieka są policzone, w naturze ludzkiej leży jednak lęk przed śmiercią. 

Człowiek opanował go z czasem, nauczył się radzić sobie z lękiem przed śmier-

cią. Lekarz pełnił rolę uzdrowiciela, kiedy jednak jego wiedza okazywała się 

zawodna, człowiek uciekał się do pomocy Boga. Jeżeli śmierć nie była aktem 

naturalnym, tj. przychodzącym samoistnie, odbywała się ona według pewnych 

określonych zasad27. Aktualnie ingerencja lekarzy, specjalistów, którzy mają 

obowiązek (na ile jest to możliwe) utrzymania przy życiu za wszelką cenę, godzi 

niejako w spokój i świadomość spokojnej śmierci.  

Polski kodeks etyki lekarskiej (z 14 grudnia 1991 r.), a przede wszystkim art. 31, 

stanowi, że nie wolno stosować eutanazji, jednak nie jest sprecyzowane, co ro-

                                                 
24  Słownik psychologii, op. cit., s. 201. 
25  Ibidem. 
26  M. Szeroczyńska, op. cit., s. 14. 
27  Ibidem. 
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zumie się pod tym pojęciem28. Warty uwagi jest również artykuł 3229, który daje 

lekarzowi możliwość podjęcia decyzji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu reanimacji 

w ciężkich stanach terminalnych, biorąc pod uwagę przyszłe szanse leczenia. 

Według polskiego prawa karnego z 1997 r., eutanazja jest nielegalna i sta-

nowi o tym artykuł 150 k.k. w brzmieniu: „§ 1. Kto zabija człowieka na jego żą-

danie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolno-

ści od 3 miesięcy do 5 lat. § 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastoso-

wać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”30.  

W komentarzu ustawodawca tłumaczy możliwość przewidzenia nadzwyczajne-

go złagodzenia kary. Zostało ono uzasadnione wysokim stopniem intensywności 

cierpienia, jak również wysokim poziomem współczucia, które może wynikać  

z więzi uczuciowych łączących sprawcę z osobą żądającą pozbawienia życia31. 

Katechizm Kościoła katolickiego traktuje eutanazję jako moralnie niedo-

puszczalną, jednak wyjątek w tym przypadku stanowi zaprzestanie kosztow-

nych, ryzykownych, niewspółmiernych do efektów zabiegów medycznych.  

W tym wypadku działanie takie nie jest traktowane jako zadawanie śmierci, lecz 

raczej jako nieprzeszkadzanie w jej nadejściu. Osoba musi sama, będąc przy 

zdrowych zmysłach, podjąć taką decyzję, a w przypadku niezdolności do jej 

podjęcia może to zrobić ktoś uprawniony, zawsze jednak mając na uwadze ro-

zumną wolę i interes pacjenta32.  

Pomimo zabronionej czynnej eutanazji w Polsce, prawnicy i lekarze dążą do 

nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dzięki cze-

mu chorzy mogliby mieć prawo do godnej śmierci, gdy nie mają szans na wy-

zdrowienie. W związku z tym zapytano grupę 952 osób, co sądzą o zaniechaniu 

leczenia, w momencie, kiedy istnieje pewność, że nie przyniesie ono żadnych 

skutków, a jedynie przysporzy choremu cierpienia (wykres 5).  

Aż 48% (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) przebadanych uważa, że 

w takich sytuacjach powinno się zrezygnować z leczenia, nie ma co do tego 

wątpliwości 31% poddanych badaniu, zdecydowanie sprzeciwia się takim dzia-

łaniom tylko 15% ogółu. Kolejne pytanie dotyczyło stosowania eutanazji i moż-

liwości podania przez lekarza substancji, która powoduje śmierć, jednak tylko  

w przypadku nieuleczalnej choroby i na wyraźne życzenie pacjenta – wyniki 

rozkładały się mniej więcej po równo, z przewagą odpowiedzi dopuszczającej 

                                                 
28 Art. 31. Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 14 grudnia 1991 r., http://www.am.wroc.pl/ 

stom/documents/kodeks.pdf [stan z 4.12.2012]. 
29  Ibidem. 
30 Art. 150. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553), 

http://kodeks-karny.ovh.org/kodeks-karny-czesc-szczegolna/rozdzial-XIX-przestepstwa-przeci 

wko-zyciu-i-zdrowiu.html [stan z 13.07.2014]. 
31  Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, wyd. 3, Warszawa 2010. 
32 Por. witryna internetowa zawierająca Katechizm Kościoła katolickiego, rozdział II – Eutanazja, 

punkt 2276–2279, http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm [stan z 23.12.2012]. 
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taką możliwość 43>41%, sporo, bo aż 16% badanych, miało problemy z odpo-

wiedzią na to pytanie33.  

 

Wykres 5. Rezygnacja z leczenie w sytuacjach, kiedy jest ono nieskuteczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja – 

BS/3/2013, CBOS, styczeń 2013 r., www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_003_13.PDF [stan z 

26.07.2014]. 

Odebranie samemu sobie życia bez ingerencji osób trzecich i uwarunkowań 

medyczno-prawnych, o jakich była mowa w powyższych akapitach, to samobój-

stwo (z jęz. ang. suicide – dosł. akt odebrania sobie życia).  

Poglądy na eutanazję i samobójstwo w religiach (nie tylko w chrześcijań-

stwie) są zasadniczo uwarunkowane treścią doktryny, można jednak uznać, że 

poszanowanie życia i podstawowe tabu dotyczące zabijania stanowią prawo 

uniwersalne. Na przestrzeni wieków i przemian cywilizacyjnych prawa ludzkie  

i doktryny religijne ewoluowały, przynosząc dostosowane do epoki rozstrzy-

gnięcia w kwestiach moralno-etycznych. Dotyczy to także prawnych uregulo-

wań w zakresie odbierania sobie życia. Niektóre z nich dopuszczały samobój-

stwo, jak również udział w tym akcie osób trzecich. Ciekawym przykładem mo-

że być znana ze starożytności wyspa Keos na Morzu Egejskim, gdzie – po za-

prezentowaniu Senatowi argumentów podważających sens istnienia własnej 

                                                 
33 Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja – BS/3/2013, CBOS, styczeń 2013, www. 

cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_003_13.PDF [stan z 26.07.2014]. 

15% 

14% 

23% 

31% 

17% 

48% 

Czy, Pan(i) zdaniem, w przypadku osoby nieuleczalnie chorej, 

umierającej powinno się zrezygnować z leczenia w sytuacji, kiedy 
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osoby – człowiek otrzymywał oficjalne zezwolenie na zakończenie życia. Innym 

przykładem są Ateny, w których dopuszczano taką formę śmierci w okoliczno-

ściach nieuleczalnej choroby. Rozwój chrześcijaństwa i wypracowana przezeń 

moralność przyniosły radykalne potępienie aktów samobójczych.  

Poszanowanie życia, z uwagi na fakt, że jest darem i jest w rękach Boga, to 

aspekt chrześcijańskiej myśli, obecnej u wielu teologów i filozofów. Dla przy-

kładu jeden z wczesnochrześcijańskich Ojców Kościoła, Klemens Aleksandryj-

ski34, nauczał, że tylko Bóg jest dawcą życia i śmierci, dlatego człowiek nie ma 

prawa decydowania w tych kwestiach. Jest to jednoznaczne z bezwzględnym 

zakazem odbierania życia tak cudzego, jak i własnego. Wartość życia została 

podkreślona także przez starożytnego apologetę chrześcijańskiego Laktancjusza 

(Lucius Caecilius Firmianus Lactantius), który utożsamił akt samobójstwa z za-

bójstwem. Odbieranie życia z jakichkolwiek powodów potępione zostało także 

przez późniejszych teologów chrześcijańskich, m.in. św. Augustyna. Wieczne 

zbawienie jest formą nagrody, na którą trzeba sobie zasłużyć. Ale też trzeba po-

wiedzieć, że poglądy teologiczno-filozoficzne na samobójstwo nie były jednoli-

te. Na przykład średniowieczny doktor Kościoła i scholastyk św. Bonawentura35 

uważał, że pragnienie śmierci wynika ze zwątpienia, trudnych sytuacji, z których 

nie widzi się wyjścia. Usprawiedliwiał przy tym osoby, które popełniają samo-

bójstwo w wyniku ciężkiej choroby i związanego z nią fizycznego i psychiczne-

go bólu. Uznał takie sytuacje za dopuszczalne wyjątki od zakazu samobójstwa36.  

Kościół wprowadził zakaz, a co za tym idzie – karalność samobójstwa, bez 

względu na jego przyczynę. Przy czym kara dotyczyła nie tylko potępienia po 

śmierci, ale także działań wobec zmarłego na tym świecie. I tak zwłoki samo-

bójców miały w konsekwencji trafiać na ulicę i być w geście sprzeciwu palone, 

a czasem najpierw zamykano je w beczce. Odmowa pochówku była częstą karą, 

co ciekawe, bywa stosowana i obecnie, zwłaszcza w małych miejscowościach. 

W nawiązaniu do karalności samobójców, ciekawy jest paradoks związany z or-

donansem we Francji z 1670 r., według którego niedoszłemu samobójcy groziła 

kara śmieci.  

Kościół katolicki „modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie”37, a samo-

bójstwo traktuje jako grzech śmiertelny. Katechizm Kościoła katolickiego sta-

                                                 
34 Właśc. Klemens (Titus Flavius Clemens) z Aleksandrii (ur. około połowy II w., zapewne  

w Atenach, zm. między 211 a 216 r.) był prawdopodobnie od 189 do 202 r. nauczycielem 

chrześcijańskiej szkoły w Aleksandrii, którą opuścił podczas prześladowań chrześcijan. 
35 Bonawentura, właściwie Św. Jan Fidanza (1221–1274), był z pochodzenia Włochem, urodzo-

nym w Toskanii. Uznawał stanowisko Arystotelesa za niezgodne z nauką chrześcijańską, w za-

sadniczych punktach Bonawentura pozostał wierny filozofii platońsko-augustyńskiej. Umysł 

wszechstronny, scholastyk, zarazem teolog i filozof. Zwolennik augustynizmu, kładący nacisk 

na teologię. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1993, s. 263. 
36  M. Szeroczyńska, op. cit., s. 70. 
37 Witryna internetowa zawierająca Katechizm Kościoła katolickiego, rozdział II – Samobójstwo 

punkt 2283, http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm [stan z 23.12.2012]. 
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nowi, że samobójstwo zaprzecza ludzkiemu dążeniu do przedłużenia własnego 

życia i należytej miłości do siebie samego. Katechizm usprawiedliwia, a raczej 

umniejsza odpowiedzialność samobójcy, który targnął się na własne życie  

w wyniku ciężkich zaburzeń psychicznych, strachu lub w obawie przed tortura-

mi i cierpieniem38.  

Współczesnym uczonym, który studiował dziedzinę suicydologii (nauki  

o samobójstwie) i dokonał szerokiej analizy zjawiska samobójstwa był francuski 

socjolog i filozof Émile Durkheim. Wyróżnił on 3 rodzaje motywów odbierania 

sobie życia39: 

1. samobójstwo altruistyczne (suicide, altruistic) – poświęcenie siebie dla do-

bra innych; 

2. samobójstwo anomiczne (suicide, anomic) – poczucie braku sensu życia, 

wyobcowania, samotności, odosobnienia oraz utraty kontaktu z normami  

i wartościami społecznymi; 

3. samobójstwo egoistyczne (suicide, egoistic) – poczucie niepowodzenia oso-

bistego, poczucie osobistej odpowiedzialności za niespełnienie oczekiwań 

społecznych i własnych.  

Samobójstwo jest problemem, który, może nie bezpośrednio, reguluje ko-

deks karny, zwłaszcza kwestię dotyczącą namowy do popełnienia takiego czynu. 

Stanowi o tym art. 151 k.k. w brzmieniu: „Art. 151. Kto namawia lub przez 

udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”40. O ile artykuł ten 

nie budzi większych kontrowersji, o tyle powstaje problem, gdy osoba, próbując 

odebrać sobie życie, przeżyje. W konsekwencji lekarz ma obowiązek ratowania 

życia, a niedoszły samobójca, który jest świadom zaistniałej sytuacji, ma prawo 

wyrazić wolę nieratowania. Lekarz powinien taką decyzję uszanować i nie po-

dejmować działań z nią sprzecznych.  

In vitro – zapłodnienie pozaustrojowe  

Zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro (ang. in vitro ferilisation, 

IFV; łac. in vitro, dosł. „w szkle”)41. Wspomaganie prokreacji polega na sztucz-

nym (nie poprzez stosunek seksualny ludzi obojga płci) zapłodnieniu kobiecych 

                                                 
38 Por. Witryna internetowa zawierająca Katechizm Kościoła Katolickiego, rozdział II – Samo-

bójstwo punkt 2080–2283, http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm [stan z 23.12. 

2012]. 
39  Słownik psychologii, op. cit. s. 652.  
40  Art. 151. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553), http:// 

kodeks-karny.ovh.org/kodeks-karny-czesc-szczegolna/rozdzial-XIX-przestepstwa-przeciwko-

zyciu-i-zdrowiu.html [stan z 13.07.2014]. 
41 Słownik psychologii, op. cit. s. 265. 
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komórek jajowych męskimi plemnikami oraz na działaniach umożliwiających 

dalszy rozwój jaja płodowego. W oparciu o dwa różne kryteria wyróżnia się 

podstawowe formy wspomagające prokreację: 

1. kryterium medyczne – z tego punktu widzenia wyróżnia się trzy rodzaje 

prokreacji: sztuczne zapłodnienie wewnątrzustrojowe, sztuczne zapłodnienie 

zewnątrzustrojowe (in vitro), przetransportowanie embrionu z macicy jednej 

kobiety (dawca) do macicy innej kobiety (biorca)42. 

2. kryterium społeczne – rozróżnia się sztuczne zapłodnienie homologiczne 

(komórki rozrodcze pochodzą od osób pozostających w związku), sztuczne 

zapłodnienia heterologiczne (komórki męskie lub żeńskie pochodzą od inne-

go dawcy), zastępcze macierzyństwo, nierzadko kojarzone z określeniem su-

rogatka (kobieta rodzi dziecko, w sensie biologicznym, dla innej kobiety, 

niezdolnej do poczęcia) oraz sztuczne zapłodnienie postmoralne (zastępcza 

matka zostaje zapłodniona poprzez dostarczony przez socjologicznych ro-

dziców wytworzony pozaustrojowo embrion)43.  

Z perspektywy etycznej największe kontrowersje budzi sztuczne zapłodnie-

nie pozaustrojowe, taka forma zapłodnienia jest stosunkowo nową metodą  

w świetle nauki44. Polega na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem 

kobiety. Zapłodnienie przy pomocy tej metody wiąże się zazwyczaj z uśmierce-

niem embrionów nadliczbowych (zapasowych). 

Przeciwnikiem zapłodnienia in vitro jest przede wszystkim Kościół rzym-

skokatolicki, co uzasadnia tym, że sztuczne zapłodnienie odbywa się bez sto-

sunku płciowego, co niweczy istotny element poczęcia dziecka. Zapłodnienie in 

vitro to również, i chyba przede wszystkim, uśmiercanie tzw. embrionów nad-

liczbowych. Wytworzenie tylko jednego embrionu w celu zapłodnienia kobiety, 

znacznie zmniejsza możliwość jej zajścia w ciążę. W związku z tym zapasowe 

embriony zostają zamrożone w celu ich ponownego użycia. Problem w tym, że 

tak przechowywane embriony nie nadają się po pewnym czasie do celu, dla któ-

rego zostały stworzone, ponieważ mogłoby się to wiązać m.in. z urodzeniem 

dziecka z uszkodzeniami genetycznymi. Istnieje również możliwość powstania  

z jednego implantowanego zarodka dwóch płodów bliźniaczych, co nie zawsze 

jest zgodne z interesem potencjalnych rodziców. Wyraz sprzeciwu wobec zapład-

niania in vitro dał papież Jan Paweł II (1920–2005) w encyklice Evangelium Vitae45. 

Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych 

na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, 

prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Odnosi się to do eksperymentów na em-

brionach, coraz powszechniej dokonywanych w ramach badań biomedycznych i dopusz-

                                                 
42  Prawne problemy ludzkiej prokreacji, red. W. Lang, Toruń 2000, s. 271. 
43  Prawne…, op. cit, s. 272. 
44  1978 r. w Wielkiej Brytanii wykonano pierwszy skuteczny zabieg zapłodnienia pozaustrojowego.  
45  Evangelium Vitae – encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia 

ludzkiego. 
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czanych przez prawo niektórych państw. Choć „należy uznać za dopuszczalne zabiegi 

dokonywane na embrionie ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność em-

brionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie, ale są podejmowane w ce-

lu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia”, trzeba za-

razem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu 

eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają pra-

wo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. Na ta-

kie samo potępienie moralne zasługuje także praktyka wykorzystywania embrionów  

i płodów ludzkich jeszcze żywych – czasem wyprodukowanych „specjalnie w tym celu 

w drodze zapłodnienia” w probówce – już to jako „materiału biologicznego” do wyko-

rzystania, już to jako źródła organów albo tkanek do przeszczepów, służących leczeniu 

niektórych chorób. W rzeczywistości zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet gdy 

przynosi korzyść innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym46. 

Kwestie dotyczące sztucznej prokreacji to temat wciąż nowy, wiążący się 

przede wszystkim z brakiem uregulowań prawnych, pomimo faktu, że pierwsze 

narodzone dziecko z pomocą tej metody skończyło już 25 lat. Od kilku lat trwają 

prace nad ustawą regulującą problematykę in vitro (6 projektów w 2010 r.), jed-

nak żaden z powstałych projektów nie został w pełni przyjęty, nie mógł więc 

być wdrożony w życie. Wszystkie natomiast przewidywały powołanie Rady 

Bioetycznej, zakaz klonowania i ochronę prawną ludzkich embrionów. Oczywi-

stym jest, że problem ten, mimo znaczenia, jakie ma religia w państwie polskim, 

odczuwany jest również na gruncie politycznym. Spory dotyczące moralnych 

czy prawnych aspektów in vitro nie zamykają bowiem wszystkich kwestii z tym 

związanych. Dyskutowano finansowanie tego nietaniego leczenia. Rok 2012 

wręcz obfitował w medialne doniesienia dotyczące kosztów związanych z meto-

dą in vitro. Prawo i Sprawiedliwość w październiku tego samego roku zapowie-

działo skierowanie ewentualnego projektu do Trybunału Konstytucyjnego  

w przekonaniu, że jego zapisy są wręcz nielegalne. Samorządy, nie chcąc dłużej 

czekać na wciąż „przeciąganą” ustawę dotyczącą in vitro, mogą finansować, je-

żeli uznają to za konieczne (zbiorowa potrzeba mieszkańców), taką metodę wal-

ki z niepłodnością. Częstochowa była pierwszym miastem, które zdecydowało 

się dopłacać parom do in vitro. Nie obyło się to bez sprzeciwów polityków, 

przykładem jest posłanka Beata Kempa (SP), która domagała się kontroli NIK-u 

za decyzje dotyczącą finansowania, tłumacząc to brakiem kompetencji gminy  

w związku z tego typu postanowieniami.  

Obecnie coraz więcej miast dąży do wprowadzenia uchwały pozwalającej na 

finansowanie zapładniania pozaustrojowego, by pomagać przynajmniej w mini-

malnym stopniu (3 tys. zł) parom, które z przyczyn niezależnych nie mogą po-

siadać dzieci. Oprócz przychylnego odzewu w tym zakresie słyszy się także ne-

                                                 
46  Źródło: witryna internetowa Watykanu, Evangelium Vitae – Jan Paweł II (25 March 1995) –  

o formach zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich – punkt 63, http:// 

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25031995_evang

elium-vitae_pl.html [stan z 23.12.2012]. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_en.html
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gatywne opinie i niechęć, nie tylko wobec dofinansowania, ale też wobec finan-

sowania z budżetu miasta. Ważnym elementem w tej dyskusji powinna być opi-

nia publiczna. We wrześniu 2012 r. na stronie CBOS47 ukazał się raport z badań 

pt. Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro. Wynika z nich jednoznacz-

nie, że większość respondentów (57%) jest zdecydowanie za taką metodą lecze-

nia bezpłodności. Pod uwagę są brane również odpowiedzi „raczej tak” oraz 

„raczej nie”, są to decyzje pośrednie i razem stanowią stosunek głosów 79% do 

14%, gdzie kategorycznie przeciwnych było tylko 5% osób poddanych badaniu 

(tabela 1). Na przestrzeni lat wskaźnik ten podlegał zmianom, jednak od 1995 r. 

większość badanych zawsze popierała metodę zapłodnienia pozaustrojowego  

w przypadku niemożliwości posiadania dzieci.  

Tabela 1. Wyniki sondażu dotyczące sytuacji bezpłodnego małżenstwa i możliwości leczenia za 

pomocą zapłodnienia pozaustrojowego  

Czy Pana(i) zdaniem w sytuacji, kiedy 

małżeństwo nie może mieć dzieci, po-

winno mieć możliwość dokonania zabie-

gu zapłodnienia poza organizmem kobie-

ty, czy też nie powinno? 

Wskazania respondentów według terminów badań 

1995 2003 2005 2008 2009 2010 2012 

w % 

Zdecydowanie tak 44 36 46 33 53 44 57 

Raczej tak 29 28 30 33 24 29 22 

Raczej nie  8 10 9 27 10 9 7 

Zdecydowanie nie 8 10 6 13 7 9 9 

Trudno powiedzieć  11 16 9 14 6 9 5 

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (267) przeprowadzono w dniach 14–22 sierpnia 2012 r. 

na, liczącej 1011 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.  

Źródło: Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro – BS/121/2012, CBOS, wrzesień 2012,  

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_121_12.PDF [stan z 22.12.2012]. 

Badaniu poddano również grupę zróżnicowaną pod względem religijności. 

Zauważyć można, że słupki aktywności zmieniają się najbardziej wtedy, gdy 

analiza dotyczy osób praktykujących, w zestawieniu z osobami niepraktykują-

cymi, co obrazuje wykres 6. 

Odpowiedzi były zróżnicowane, zawsze jednak częstotliwość uczestniczenia 

w życiu religijnym miała wpływ na wynik sondażu (tabela 2).  

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli wziąć pod uwagę orientacje polityczne 

elektoratu (tabela 3). W tym przypadku prym w dostępności metody in vitro 

wiedzie Ruch Palikota (poglądy lewicowe), prawicowe partie podchodzą do ta-

kich metod ostrożnie, a najbardziej negatywnie o zapłodnieniu pozaustrojowym 

wyraża się Prawo i Sprawiedliwość. W badaniu, a właściwie w komentarzu do 

                                                 
47  CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej. 
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badań, znajduje się informacja o ostrożnym opiniowaniu wyników dla RP oraz 

PSL, ze względu na małą liczbę osób chcących wziąć udział w próbie. Taka 

uwaga daje podstawę do refleksji, zwłaszcza biorąc pod uwagę szum medialny 

związany z kontrowersyjnymi czasem opiniami szefa partii Ruch Palikota, doty-

czącymi niekonwencjonalnych poglądów.  

 

Wykres 6. Procentowe wyniki sondażu dotyczące religijności poddanych badaniu w związku ze 

stosowaniem metody in vitro w stosunku do małżeństw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników sondażu Postawy wobec stosowania zapłod-

nienia in vitro – BS/121/2012, CBOS, wrzesień 2012, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/ 

K_121_12.PDF [stan z 22.12.2012]. 

Tabela 2. Sondaż dotyczący opinii na temat możliwości wykonania zabiegu in vitro w zależności 

od udziału w praktykach religijnych 

Udział w praktykach religij-

nych 

Czy Pana(i) zdaniem w sytuacji, kiedy małżeństwo nie może mieć 

dzieci, powinno mieć możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia 

poza organizmem kobiety, czy też nie powinno? 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

w % 

Kilka razy w tygodniu 140 53 7 

Raz w tygodniu 71 22 7 

1–2 razy w miesiącu 85 9 6 

Kilka razy w roku 92 6 2 

W ogóle nie uczestniczy 90 7 3 

Źródło: Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro – BS/121/2012, CBOS, wrzesień 2012, 

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_121_12.PDF [stan z 22.12.2012]. 

10,58% 

18,78% 

22,49% 
24,34% 

23,81% 

wartości wyrażone w % 

1. Kilka razy w tygodniu 

2. Raz w tygodniu 

3. 1-2 razy w miesiącu 

4. Kilka razy w roku 

5. W ogóle nie uczestniczy 
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Tabela 3. Wpływ preferencji wyborczych na opinię dotyczącą możliwości dokonania zapłodnienia 

pozaustrojowego 

Potencjalne 

elektoraty par-

tyjne 

Czy Pana(i) zdaniem w sytuacji, kiedy małżeństwo nie może mieć dzieci, powin-

no mieć możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem kobiety, 

czy też nie powinno? 

Tak Nie Trudno powiedzieć 

w % 

RP*
 100 0 0 

PO 94 4 2 

SLD 91 5 4 

PSL*
 77 21 2 

PIS 58 37 5 

* Dane dotyczące elektoratów RP i PSL należy interpretować ostrożnie ze względu na niewielka 

liczbę zwolenników tych partii w badanej próbie. 

Źródło: Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro – BS/121/2012, CBOS, wrzesień 2012, 

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_121_12.PDF [stan z 22.12.2012]. 

Opinia publiczna wyraziła zdanie także na temat, wspomnianych wcześniej, 

tzw. nadliczbowych zarodków (embrionów), które nierzadko muszą zostać uni-

cestwione. Przyglądając się wcześniejszym wynikom badania, łatwo zauważyć, 

że społeczeństwo jest w większości pozytywnie nastawione do tego typu prak-

tyk, jeżeli mają one zwiększyć szanse na zapłodnienie kobiety (wykres 7). 

 
Wykres 7. Sondaż dotyczący opini na temat wykorzystywania nadliczbowych zarodków 

Źródło: Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro – BS/121/2012, CBOS, wrzesień 2012, 

www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_121_12.PDF [stan z 22.12.2012]. 

52 

56 

58 

31 

29 

29 

17 

15 

13 

2009 

2010 

2012 

Podczas zapłodniania in vitro zapładnia się więcej niż jedno jajeczko 

pobrane od kobiety, powstaje w ten sposób kilka zarodków, część z nich 

zamraża się i ewentualnie wykorzystuje w sytuacji, gdy ciąża nie rozwinęła 

się i trzeba zabieg powtarzać. 

nie jestem przeciwny(a) tworzeniu dodatkowych zarodków, ponieważ zwieksza to szanse na 

doprowadzenie do ciąży 
jestem przeciwny(a) tworzeniu dodatkowych zarodków, bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek 

zostaną one przeniesione do organizmu kobiety i będą miały szansę się rozwinąć 
trudno powiedzieć 



236 Iwona LATKOWSKA 

Więcej na temat in vitro, a zwłaszcza zaangażowania się państwa, przyniósł 

rok 2013. 20 marca tegoż roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał 

rządowy program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowe-

go na lata 2013–201648. W swoich założeniach program, jak sama nazwa wska-

zuje, ma na celu pomoc dla bezpłodnych kobiet i mężczyzn w staraniu się  

o dziecko poprzez sfinansowanie 3 cykli leczniczych (dla każdej pary). Już mie-

siąc po rozpoczęciu projektu (działa od 1 lipca 2013 r.) pacjentka leczona tą me-

todą zaszła w ciążę49. Po roku od wprowadzenia programu dzięki tej metodzie 

na świat przyszło 214 dzieci50. Natomiast we wrześniu (2013 r.) w związku  

z nieprzygotowaniem odpowiedniej ustawy (pomimo finansowania programu), 

Komisja UE miała wystosować pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawie-

dliwości UE za brak uregulowań związanych z dostosowaniem krajowych prze-

pisów do unijnych dyrektyw dotyczących przechowywania m.in.: komórek roz-

rodczych i zarodków – termin minął w 2008 r. Paradoksalnie jest to szansą na 

wprowadzenie ustawy, która przynajmniej częściowo ureguluje in vitro w Pol-

sce. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt 

Ustawy o leczeniu niepłodności, a w chwili obecnej (24 lipca 2014 r.) został on 

przekazany do konsultacji społecznych. 49-stronicowy projekt zawiera regulacje 

przede wszystkim związane z kluczowymi wytycznymi ze strony Unii Europej-

skiej, czyli odnośnie m.in. do: dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, 

przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków51. Niestety, 

mimo potrzeby wprowadzenia regulacji, nie ma pewności, że i tym razem uda 

się zebrać większość sejmową do przyjęcia propanowej ustawy. Poprzednie były 

skutecznie blokowane przez polityków PiS, PSL oraz konserwatystów z PO. 

Kara śmierci  

Zagadnienia związane z karą śmierci wydają się nie mieć swojego początku. 

Dla większości ludzi fakt jej istnienia wydaje się czymś normalnym i oczywi-

stym; co właściwie można uznać za słuszne, ten typ wyroku stosowany był już 

przez ludzi pierwotnych52. Temat ten podejmowany był przez takich myślicieli 

                                                 
48 Program Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016, 

http://www.invitro.gov.pl/files/program_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustr

ojowego_na_lata_2013_2016.pdf [stan z 25.07.2014]. 
49 Jest pierwsza ciąża z rządowego programu in vitro, http://natemat.pl/70563,jest-pierwsza-

ciaza-z-rzadowego-programu-in-vitro [stan z 25.07.2014]. 
50 In vitro – podsumowanie pierwszego roku rządowego programu, http://www.invitro.gov. 

pl/news/19 [stan z 25.07.2014]. 
51 Projekt Ustawy o leczeniu niepłodności, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230033/230036/ 

230037/dokument119904.pdf [stan z 25.07.2014]. 
52 B. Hernik-Pikulska, Kara śmierci. Studium socjologiczne, Kraków 2006, s. 19. 
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starożytnych, jak Platon, Arystoteles czy Seneka, który uznawał karę śmierci za 

słuszną w momencie, gdy każda inna możliwość nawrócenia zawiodła53. 

Współcześnie kara śmierci z punktu widzenia Kościoła jest niedopuszczalną 

formą pozbawienia życia. Wyraźnie wypowiedział się na ten temat papież Jan 

Paweł II we wspomnianej już encyklice Evangelium Vitae. Słowa: „całe społe-

czeństwo powinno szanować, chronić i umacniać godność każdej osoby ludz-

kiej, w każdej chwili i stanie jej życia”54, są tylko wybranym przykładem jedno-

znacznego sprzeciwu wobec kary śmierci, którą wykonano w Polsce po raz 

ostatni jeszcze w 1988 r. (wyroki z lat 1988–1993 nie zostały wykonane). W la-

tach 80., w wyniku nasilających się protestów społecznych, przygotowano projek-

ty dotyczące zmiany Kodeksu karnego. Proponowano m.in.: zastąpienie kary 

śmierci dożywotnim pozbawieniem wolności lub też ograniczenie stosowania kary 

śmierci do przypadków związanych z zabójstwem i zdradą ojczyzny. Taka kara 

miałaby być orzekana jedynie w stosunku do osób powyżej 21 roku życia. Projekt 

zwany „społecznym”, zaproponowany przez „Solidarność”, przewidywał całkowi-

te zniesienie kary śmierci i zastąpienie jej karą 25 lat pozbawienia wolności55.  

Wprowadzenie stanu wojennego w 1981 r., pomimo abolicjonistycznych 

poglądów, przerwało pracę nad zmianą Kodeksu karnego. Do problemu powró-

cono w 1987 r., jednak kara śmierci nie została zniesiona, a tylko ograniczona. 

Stosowano ją w przypadkach kwalifikowanego zabójstwa oraz ograniczono 

możliwość wymierzania jej osobom poniżej 21 roku życia. Po transformacji 

ustrojowej w 1989 r., grupa posłów bezskutecznie wniosła projekt ustawy  

o zniesieniu kary śmierci, zastępując ją karą 25 lat pozbawienia wolności. 

Szczególny postęp przyniósł rok 1990, w którym zniesiono karę śmierci za or-

ganizowanie i kierowanie wielką aferą gospodarczą (przestępstwo o podłożu 

ekonomicznym – wcześniej zastosowana tylko dwukrotnie). W 1993 r. Polska 

ratyfikowała Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-

wych Wolności, jednak nie uczyniła tego względem dołączonego Protokołu Do-

datkowego nr 6, który zakazywał stosowania kary śmierci. Dopiero w roku 1995 

wprowadzono ustawowe moratorium (moratorium obowiązywało przez 5 lat, 

jednak nie zwalniało z możliwości orzekania wyroku kary śmierci) dotyczące 

zaprzestania wykonywania kary śmierci, przywracając karę dożywotniego po-

zbawienia wolności. Ustawowo kara śmierci została zniesiona dopiero w 1997 r., za 

sprawą nowelizacji Kodeksu karnego56. W tym też roku CBOS przeprowadził 

badania, w których poprosił respondentów (1201 osób) o wyrażenie swojej opi-

nii na temat stosunku do kary śmierci. Pomiar został przeprowadzony wiosną 

(11–15 kwietnia) 1997 r., jeszcze zanim oficjalnie prawo do niej nie przestało 

                                                 
53 T. Ślipko, Kara śmierci – za czy przeciw, Kraków 2010, s. 90. 
54 Witryna internetowa z dostępem do Evangelium vitae Jana Pawła II, http://www. 

nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pawel_II/evangelium_vitae/IV.php [stan z 6.12.2012]. 
55  B. Hernik-Pikulska, Kara śmierci…, s. 99. 
56  J. Szumski, Dzieje polskiego abolicjonizmu, „Państwo i Prawo” 1997, nr 1, s. 83–89. 
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obowiązywać. Śmiały jest wniosek, jednak całkiem możliwy, że społeczeństwo 

przyzwyczajone i przekonane o słuszności i sprawiedliwości obowiązującego 

prawa nie chciało w nim zmian, co mogły potwierdzać przeprowadzone w tam-

tym okresie badania – aż 47% było za bezwzględnym utrzymaniem prawa do 

kary śmierci, „raczej za” jego utrzymaniem – dodatkowe 27%, za zdecydowa-

nym zniesieniem opowiedziało się tylko 7%, a 14% nie było do końca przeko-

nanych, problem z odpowiedzią miało 5% poddanych badaniu.  

 

Wykres 8. Badanie dotyczące stosunku do kary śmierci (kwiecień 1997 r.) 

Źródło: Czy w Polsce żyje się bezpiecznie? Przestępczość nieletnich i stosunek do kary śmierci – 

BS/67/67/97, CBOS, kwiecień 1997, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1997/K_067_97.PDF [stan z 

22.07.2014]. 

14 lat później (i wiele razy w międzyczasie) ponownie pytano Polaków o ich 

stosunek do zniesionej już kary śmierci, pytanie dotyczyło stosowania jej za naj-

cięższe przestępstwa. Pomimo upływu lat stosunek do niej niewiele się zmienił – 

na 1192 pytanych 40% badanych uważa, że kara ta powinna obowiązywać (21% 

– raczej powinna), zdecydowanie przeciw było 15% (19% – raczej nie powinna), 

a 5% badanych nadal miało problem z odpowiedzią na pytanie. Poglądy na te-

mat dopuszczalności stosowania kary śmierci na przestrzeni co najmniej ostat-

nich 30 lat są mało zróżnicowane, badania pokazują potrzebę stosowania tego 

typu kary w stosunku przede wszystkim do najcięższych przestępstw57. Kara 

                                                 
57  Poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i stosunek do kary śmierci – BS/60/2011, 

CBOS, maj 2011, http://www.bezuprzedzen.org/doc/poczucie_bezp_zagrozenieprzest_i_stos_ 

do_kary_smierci.pdf [stan z 25.07.2014]. 
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śmierci na chwilę obecną to temat stabilny w polskim społeczeństwie – oficjal-

nie została zabroniona w prawie karnym pod koniec ubiegłego stulecia. 

Podsumowanie  

Problemy dotyczące życia i śmierci budzą wiele emocji w społeczeństwie,  

w każdym z nas. Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro czy kara śmierci, to 

kwestie bezpośrednio związane z decydowaniem, orzekaniem i działaniem  

w zakresie ludzkiego życia. Dotykanie spraw tak fundamentalnych, jak prawo 

do życia, prawo do umierania, jest niełatwym elementem współczesnego świata. 

Obecna sytuacja polityczna, a zwłaszcza opinia publiczna, domaga się rozstrzy-

gnięcia tych kwestii. Przestarzałe przepisy prawne nie zawsze idą w parze  

w prawem europejskim. Gwarantem, który stoi na przeszkodzie do ustanowienia 

prawa do aborcji, eutanazji, in vitro, kary śmierci i samobójstwa, jest Kościół, 

który w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę. Każdy z tych problemów ma za-

równo zwolenników, jak i przeciwników. Na podstawie badań przedstawionych 

w artykule, jak również niedawno opublikowanych – na przykład w raporcie do-

tyczącym prawa aborcyjnego58 – jednoznacznie można stwierdzić, że zabieg ten 

powinien być wykonywany tylko w wyjątkowych sytuacjach, a nie dostępny dla 

ogółu, stanowiąc tym samym narzędzie do pozbawiania ludzkiego życia. Badania 

przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej w listopadzie 2012 r. na 

952 dorosłych Polakach wykazały, że aż 74% ankietowanych potępia dokony-

wanie interrupcji z powodu trudnej sytuacji osobistej. Wyjątki powinny doty-

czyć sytuacji związanych z zagrożeniem życia, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu 

bądź kazirodztwa i gdy narażone jest życie matki59. Co jednak z kobietami, bo to 

ich przede wszystkim w praktyce dotyczy problem aborcyjny, które nie chcą 

urodzić dziecka z powodu chociażby braku środków do życia? W Polsce mamy 

tzw. „okna życia”, które pozwalają na oddanie dziecka bez konsekwencji, czy to 

jednak jest wyjście? Dziecko już od pierwszych dni swojego życia narażone jest 

na rozłąkę z biologicznymi rodzicami. Pozytywnym scenariuszem jest szybkie 

znalezienie rodziny adopcyjnej, jednak już sam fakt oddania pozostawia po so-

bie negatywne piętno dziecka porzuconego. A co z psychicznymi aspektami 

zdrowia tych dzieci? Może warto byłoby się zastanowić nad zmianą kontroli sy-

tuacji materialnej przyszłych rodziców? Rząd w ramach polityki prorodzinnej 

zobowiązuje się do jednorazowego becikowego w kwocie 1000 zł, które od  

1 stycznia 2013 r. dostaną tylko ci rodzice, których dochód miesięczny nie prze-

                                                 
58 Opinie o prawie aborcyjnym – BS/160/2012, CBOS, grudzień 2012, http://www.cbos.pl/ 

SPISKOM.POL/2012/K_160_12.PDF [stan z 23.07.2014]. 
59 Witryna internetowa CBOS, źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_160_12.PDF 

[stan z 15.01.2013]. 
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kracza 1922 zł na osobę60. Przy obecnych warunkach płacowych nie jest pro-

blemem przekroczenie tej stawki, jednak nie świadczy to o tym, że takim rodzi-

com świadczenie to jest w zupełności zbędne. Warto wziąć pod uwagę chociaż-

by obecną sytuację na rynku mieszkaniowym i fakt, że niejeden z przyszłych ro-

dziców jest obciążony kredytem na poczet własnego lokum. Czy więc, zamiast 

proponowania matkom rozwiązania takiego, jak „okno życia”, bądź zmuszania 

do decyzji o aborcji ze względów finansowych, nie byłoby lepiej pokierować 

politykę prorodzinną na inne tory, np. zadbać o miejsca pracy dla osób młodych, 

zapewnić przyszłym matkom warunki do tego, aby ewentualna ciąża nie była 

końcem ich kariery? Poprawienie chociażby warunków mieszkaniowych dla 

młodych ludz, to rozwiązanie pozwalające na usamodzielnienie się przyszłych 

rodziców, których częstokroć nie stać na własne „M”, co skutkuje albo zależno-

ścią od własnych rodziców, albo też rezygnacją z powiększenia rodziny. Obec-

nie na mieszkanie komunalne oczekuje się nawet 10 lat! Pozostaje więc wyna-

jem, co sprawdza się, ale tylko na krótką metę, bowiem jego koszty są czasami 

porównywalne z kosztem spłat rat kredytu mieszkaniowego. Problem polega na-

tomiast na tym, że banki nie udzielają kredytów osobom, które mogą okazać się 

niewypłacalne. Pytanie jednak, jak spełnić takie wymagania w dobie tzw. umów 

śmieciowych, czy „pokolenia 1200 brutto”?  

Przeciwieństwem jest tu, wciąż otwarty i kontrowersyjny, problem sztucz-

nego zapłodnienia. Dotyczy on par, które nie tyle z materialnych, ile natural-

nych, tj. biologicznych powodów nie mogą stworzyć rodziny, posiadać dzieci. In 

vitro to jedna z metod na założenie rodziny, obok oczywiście adopcji, która jest 

alternatywą, jednak nie dla wszystkich stanowi akceptowany sposób na posiada-

nie potomstwa. Z problemem tym wiąże się następny, mianowicie sytuacja dzie-

ci przebywających w domach dziecka, co z nimi? Czy instynkt macierzyński re-

alizowany przez fakt urodzenia dziecka nie może zostać zaspokojony dzięki 

opiece i wychowaniu dziecka adoptowanego, o ile, dzięki potrzebie troski i mi-

łości, może prowadzić do zbudowania równie silnej więzi matka–dziecko?  

Podobne wątpliwości wzbudza problem eutanazji, jakimi bowiem kryteriami 

kierować się przy podjęciu decyzji o skróceniu życia? Ruch Palikota zapropo-

nował projekt nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-

ta, w którym obywatel miałby prawo spisania testamentu życia. Oznacza to, że 

w sytuacji niemożliwości podjęcia świadomej decyzji przez osobę, dokument 

ten miałby o tym decydować. Wiadomo już, że projekt nie ma dużych szans na 

poparcie w sejmie, jednak sama inicjatywa daje wiele do myślenia na temat 

zmian w świadomości, chociażby politycznej, w tym zakresie. Czy jednak jeste-

śmy gotowi na to, by decydować o własnym życiu? Odpowiedzią na to pytanie 

                                                 
60 Witryna internetowa Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, http://www.mpips.gov. 

pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen- 

rodzinnych/omunikatwsprawiewprowadzeniaod1stycznia2013rkryteriumdochodowegoprzy 

ubieganiusiojednorazowzapomogztytuuurodzeniasidziecka/ [stan z 15.01.2013]. 
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może być przykład z Belgii, gdzie 14 grudnia 2012 r. zezwolono na eutanazję 

dwóch głuchoniemych braci. Rodzeństwo, według informacji zaczerpniętych  

z portalu internetowego TVN2461 (powołującego się na belgijską prasę), dowia-

dując się o stopniowej utracie wzroku, zgodnie stwierdziło, że nie chce żyć po-

zbawione nie tylko słuchu, ale i wzroku. Eutanazja odbyła się. Przyglądając się 

takim przypadkom, można mieć wątpliwości co do słuszności stosowania tzw. 

dobrej śmierci.  

Samobójstwo jest niewątpliwą stratą dla najbliższych osoby, która je popeł-

nia. Ludzie decydujący się na tę ostateczność nazywani są egoistami, tchórzami, 

ale też niektórzy są skłonni uznać taki czyn za akt niebywałej odwagi. Ważnym 

pytaniem, które w tym miejscu należy postawić, jest to, jakie mogą być powody 

sięgania po takie sposoby rozwiązywania problemów. Policja 2011 r. odnotowa-

ła 5124 próby samobójcze wśród kobiet oraz 4195 wśród mężczyzn, z czego aż 

3839 u kobiet i 3294 u mężczyzn zakończyło się utratą życia. Statystyki podają 

również miejsca, gdzie najczęściej osoby dokonują takich prób, są to zwykle: 

mieszkania, pomieszczenia zabudowań gospodarczych, piwnice, strychy, a także 

obszary parków lub lasy. Sposoby odbierania sobie życia również są zróżnico-

wane, najczęściej jednak dochodzi do tego przez powieszenie się (3706 kobiet  

i 3288 mężczyzn), rzucenie z wysokości oraz uszkodzenie układu krwionośnego. 

Uwarunkowaniami prób samobójczych, według statystyk, są zazwyczaj choroby 

psychiczne, trudności rodzinne, przewlekła choroba, zawód miłosny, warunki 

ekonomiczne, ale też śmierć bliskiej osoby, problemy szkolne czy niepożądana 

ciąża. Najczęściej próby odbywają się pod wpływem alkoholu (1258 kobiet  

i 1073 mężczyzn). W 2011 r. najwięcej samobójstw popełniły osoby w przedzia-

le wiekowym 50–54 lata (629 przypadków, 525 skutecznych). Przerażająca jest 

statystyka mówiąca o tym, że aż 41 dzieci w przedziale wiekowym 10–14 lat 

próbowało popełnić samobójstwo, z czego 15 prób zakończyło się oczekiwanym 

skutkiem. Następna grupa wiekowa szokuje niemniej niż poprzednia – przedział 

wiekowy 15–19 lat to aż 284 przypadki prób, z których prawie połowa zakoń-

czona była zgonem. Natomiast w przedziale wiekowym 20–24 lata odnotowano 

450 prób samobójczych, 284 zakończonych śmiercią62. Z dużym prawdopodo-

bieństwem można stwierdzić, że najczęściej to zjawiska patologiczne są przy-

czyną popełniania tego typu czynów. Wobec tego rola państwa ma duże znacze-

nie. Państwo ma wpływ na takie czynniki, jak zmniejszenie bezrobocia czy po-

prawienie warunków życia osób chorych. Z etycznego punktu widzenia próby 

samobójcze powinny być, niezależnie od powodu, z jakiego są podejmowane, 

potępiane. Jednak czy osoby, które decydują się na tak desperacki krok, powin-

ny być skazane na karę i brak akceptacji społecznej? Jest to mechanizm błędne-

                                                 
61 Witryna internetowa telewizji informacyjnej TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-

swiata,2/gluchoniemi-blizniacy-slepli-dostali-zgode-na-eutanazje,300006.html [stan z 15.01.2013]. 
62 Witryna internetowa zawierająca krajowe statystyki policyjne, http://www.statystyka. 

policja.pl/portal/st/954/77932/Samobojstwa_2011.html [stan z 15.01.2013]. 
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go koła, gdyż często to właśnie brak akceptacji i nieumiejętność radzenia sobie  

z problemami, znieczulica społeczna i poczucie alienacji są przyczynami tak ra-

dykalnych zachowań autoagresywnych. Ocenianie osób wybierających taką 

możliwość jest całkowicie niestosowne, bardzo często szukają one bowiem po-

mocy i wsparcia, a próba odebrania sobie życia jest ostatecznością. Wrażliwość 

na drugiego człowieka, gotowość wysłuchania go, niebagatelizowanie jego pro-

blemów są ważnymi elementami współżycia w społeczeństwie. Czasami poten-

cjalni samobójcy między wierszami wypowiadają słowa klucze, które powinny 

być sygnałem do interwencji i gotowości udzielenia pomocy. Warto uświadomić 

sobie fakt, że w dużej mierze to od nas zależą statystyki policyjne, od naszej 

empatii w stosunku do otaczających nas osób, a czasami po prostu od umiejętno-

ści słuchania. 

Większość z opisanych zagadnień to tematy otwarte, nieuregulowane w spo-

łeczeństwie bądź podparte przestarzałym prawem, nierzadko niedostosowanym 

do dyrektyw Unii Europejskiej. Przykładem ukazującym stan polskiego prawo-

dawstwa jest nieuregulowana od przeszło dwudziestu lat sytuacja in vitro. Pol-

ska do 2008 r. miała wprowadzić przepisy regulujące ten ważny temat społeczny 

– zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, tak się jednak nie stało i właściwie 

nie wiadomo kiedy to nastąpi. Niestety podobnie wygląda sytuacja ze stosowa-

niem legalnej, według polskiego prawa, aborcji. W tym przypadku problem nie 

polega na niedostosowaniu litery polskiego prawa do europejskiego, ale na sto-

sowaniu go w praktyce, co niejednokrotnie miało wyraz poprzez rozstrzyganie 

spraw przeciwko Polsce w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.  

W przyszłości każda część zebranego materiału będzie potrzebować uzupeł-

nienia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie dotyczące stosowania me-

tody in vitro, temat jest bowiem najbardziej rozwojowy ze wszystkich omawia-

nych. Dochodzi do tego również fakt, że jest związany z medycyną, która potrafi 

ewoluować na przestrzeni nawet kilku miesięcy. Problem in vitro nie ma kon-

kretnego uregulowania prawnego, jeżeli natomiast wziąć pod uwagę podejście 

Kościoła, raczej trudno spodziewać się przychylności wobec sztucznego zapłod-

nienia. Wyraz temu dał chociażby artykuł, który ukazał się na łamach interneto-

wego wydania „Gazety Wyborczej”, który mówi o tym, że Episkopat szykuje 

dokument bioetyczny, w którym na pewno nie zabraknie negatywnych argumen-

tów dotyczących in vitro – według „Gazety” jest to odpowiedź na wprowadzenie 

3-letniego programu rządowego oraz pomysłów samorządowych dofinansowu-

jących in vitro u niepłodnych par63. 

W niedalekiej przyszłości charakter zmienić może także temat dotyczący 

prawnych regulacji związanych z aborcją i eutanazją, jednak na chwilę obecną 

trudno ocenić, w którym kierunku ewentualne zmiany mogą podążać. W naszym 

                                                 
63

 Witryna internetowa Gazety Wyborczej, „Kościół znowu o in vitro”, źródło: http:// 

wyborcza.pl/1,75478,13215423,Kosciol_znowu_o_in_vitro.html [stan z 16 stycznia 2013]. 
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społeczeństwie jest tyle samo przeciwników, co i zwolenników wdrażanych  

i stosowanych obecnie metod. Na polskiej scenie politycznej forsowanie nowych 

ustaw odbywa się często za pomocą metody kija i marchewki, z przewagą sto-

sowania kija, co w krótkiej perspektywie nie jest złą metodą, jednak na dłuższą 

metę może przynieść odwrotne skutki.  

Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro, kara śmierci.  

Wybrane problemy 

Streszczenie 

Artykuł stawia sobie za cel przedstawienie problemów społecznych z punktu widzenia polskie-

go prawa, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni lat i jego konfrontacji ze stanowiskiem Kościo-

ła. Aborcja, eutanazja, samobójstwo, sztuczne zapłodnienie, kara śmierci to tematy nie tylko kon-

trowersyjne, ale i nieuregulowane w polskim prawie. W tekście znalazły się również, zaczerpnięte 

z dostępnych źródeł, wyniki badań oraz statystyki przedstawiające ogólny stosunek społeczeństwa 

do tych zagadnień. Artykuł został podzielony na pięć części, z czego cztery z nich nawiązują do 

wyżej wymienionych tematów, ostatni natomiast stanowi podsumowanie całości. 

Słowa kluczowe: aborcja, eutanazja, samobójstwo, in vitro, kara śmierci, problem, życie, 

śmierć, kodeks karny, referendum, prawo/ustawa, konstytucja, medycyna, bóg, kościół, badania, 

opinia publiczna, polityka.  

Abortion, Euthanasia and Suicide, in vitro, Death Penalty.  

Selected Issues 

Summary 

Article aimed to present social problems from the point of view of Polish law including chang-

es over the years and its confrontation with the position of the Church. Abortion, euthanasia, sui-

cide, in vitro fertilisation, the death penalty is not only controversial topics, but unregulated in 

Polish law. The article also presents studies and statistics taken from available sources, showing 

the overall attitude of society to these issues. The article is divided into five parts, and four of them 

relate to the topics mentioned above, while the latter is a summary of the whole. 

Keywords: abortion, euthanasia, suicide, in vitro, death penalty/capital punishment, problem, 

life, death, criminal code, referendum, law, constitution, medicine, god, church, research, public 

eye, policy. 
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