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WPROWADZENIE 

POLITYCZNY I HISTORYCZNY KONTEKST  
WOJNY HYBRYDOWEJ NA UKRAINIE 

W zaproponowanej przez wybitnego rosyjskiego politologa Aleksieja Sałmina1 teorii 

dotyczącej tego, jak była skonstruowana imperialna przestrzeń Sowietów, Ukraina znaj-

duje się w drugim kręgu imperialnym wraz z innymi państwami, byłymi republikami 
Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS). Można się spierać o pozycję  
w tej klasyfikacji Litwy, Łotwy i Estonii, które w składzie ZSRS były relatywnie krótko, a po 
1991 roku weszły w skład Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Euro-

pejskiej (UE). Drogi tej nie powtórzyła już żadna z tych republik, które dotrwały  
w Związku do grudnia 1991 roku. Państwa takie jak Białoruś, czy Ukraina były po rozpa-

dzie ZSRS w sytuacji znacznie trudniejszej.   

ZSRS rozpadł się jako byt prawny, ale nie rozpadły się do końca jego nieformalne 
struktury imperialne: relacje zależności gospodarczych, wojska, służb specjalnych, nie 
ustały wpływy języka rosyjskiego jako wspólnego języka porozumienia w dawnym so-

wieckim obszarze. Z punktu widzenia późniejszego zastosowania przez Federację Ro-

syjską wojny hybrydowej szczególnie istotny jest stan armii ukraińskiej przed 2014 ro-

kiem, a w przypadku Krymu wręcz personalne powiązanie armii ukraińskiej z rosyjską. 
Temat ten czeka jeszcze na głębszą analizę i szersze omówienie.  

Żeby zrozumieć to, co dzieje się na dzisiejszej Ukrainie trzeba zacząć od refleksji 
nad statusem Ukrainy w czasach współczesnych, czyli po rozpadzie ZSRS. Nie od strony 
formalnej, bo ta sprawa nie budzi dyskusji, ale od strony geopolitycznej i faktycznych 

relacji z Federacją Rosyjską. Bazowe ustalenia między mocarstwami z 1988 i 1989 roku, 

a także późniejsze porozumienia nie dawały Ukrainie możliwości faktycznej reorientacji 
na UE i NATO. Stąd, jednym z najpoważniejszych błędów analitycznych jest porównywa-

nie ukraińskiej transformacji z transformacją w Polsce (z intencją pokazania, że oba 
państwa miały podobną sytuację w punkcie startowym). Z punktu widzenia przekazu 
kierowanego do społeczeństwa Ukrainy argument ten ma znaczenie „pedagogiczne” 
(„zobaczcie, im się udało”). Z punktu widzenia Polski ma znaczenie promocyjne, gdyż 
pokazuje Polskę jako najlepiej zrealizowaną posttotalitarną transformację. Nie da się 
jednak obronić tej tezy w trybie akademickiej dyskusji. Trzeba też pamiętać, że ten sam 

                                                           
1
 Por. P. Kowal, The five rings of the empire, „Nowa Europa Wschodnia” 2017, nr 2, s. 51–53. 
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argument używany z pozycji rosyjskiej może mieć charakter dyskredytujący Ukraińców  
a nawet nieść zgoła odmienny przekaz o tym, że Ukraińcy nie są w stanie się zorganizo-

wać, rządzić itd.  
Przede wszystkim, w latach 1989–1991 różna była sytuacja wyjściowa obu państw. 

Polska miała za sobą doświadczenie komunizmu, jednak z silną pozycją Kościoła, jedno-

litym narodowościowo społeczeństwem, prywatną własnością ziemi, relatywnie silną 
opozycją od połowy lat siedemdziesiątych i „Solidarnością”. Komunizm w Polsce trwał od 
1944 roku. Ukraina pomimo tego, że mogła się poszczycić wyższym od Polski Produktem 
Krajowym Brutto, to była państwem, którego większość terytorium znajdowała się  
w ramach ZSRS przez okres ok. 70 lat, doświadczyła wielkiego terroru, stalinizmu  
w wersji sowieckiej. Transformacja systemowa Polski przebiegała równolegle z procesa-

mi integracyjnymi z Unią Europejską i NATO. Procesy integracyjne z tymi organizacjami 
trzeba widzieć nie jako element polityki międzynarodowej, ale jako integralną część 
transformacji.  

Także transformacja ukraińska nie miała jednolitego charakteru. W przypadku Ukrai-

ny toczyły się tam jednocześnie trzy istotne procesy. Transformacja systemowa, bez 

mocnego wsparcia z Zachodu, w rezultacie doprowadziła do oligarchizacji systemu go-

spodarczego, a w konsekwencji także do powstania poważnych barier w rozwoju syste-

mu politycznego Ukrainy. Przykład ukraiński pokazuje jak ważnym elementem „transfor-

macyjnej gwarancji sukcesu” w naszej części Europy były równoległe procesy dostoso-

wania prawa do reguł UE, a także NATO, co jednocześnie dawało polityczny parasol ze 

strony państw Zachodu. Także w przypadku Ukrainy proces transformacji nie przebiegał 
w próżni. Towarzyszyły mu istotne zjawiska o znaczeniu systemowym ściśle z nią powią-
zane. Po pierwsze, zjednoczenie państwa, po drugie swoiste „aikido” z Rosją, którego 
stawką było bezbolesne zerwanie więzów imperialnych z Federacją Rosyjską. Po rozpa-

dzie Związku Sowieckiego Ukraina stanęła przed wyzwaniem zjednoczenia zróżnicowa-

nych terytoriów. Ukraina z 1991 roku to pierwsze w historii niepodległe państwo ukraiń-
skie, które obejmowało wiele terytoriów, na których przez wieki życie społeczne rozwijało 
się w kontekście rozmaitych kultur prawnych i politycznych. Wołyń, Galicja, Kijowszczy-

zna, Ruś Zakarpacka, Bukowina, Donbas, Krym to tylko niektóre składowe elementy 
ukraińskiej mozaiki, które muszą być uwzględniane w analizach ekspertów. Przy okazji 
warto zaznaczyć, że standardowe podejście polegające na założeniu, że występują jak 
gdyby dwie Ukrainy: „wschodnia” i „zachodnia”, nie wytrzymuje krytyki. W okresie po 

1991 roku, równolegle do zmian systemowych, w naturalny sposób przebiegał proces 
zjednoczenia, który można porównać do zjednoczenia Włoch w II połowie XIX wieku, czy 
zjednoczenia Niemiec w latach 1866–1871, a także, acz w mniejszym stopniu, do zjed-

noczenia Niemiec 3 X 1990. W każdym z tych przypadków historycy wskazywali konkret-

ną datę „zjednoczenia”, jednak wszyscy rozumieli, że procesy zrastania się skompliko-

wanych organizmów państwowych, systemów prawnych, połączeń komunikacyjnych itp. 
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trwają nieraz przez kilka generacji. Oczywiście pozostaje kwestia, jak, z punktu widzenia 

zjednoczenia państwa, traktować okres Ukrainy sowieckiej po 1944 roku, w którym co 
prawda można było ujednolicić np. system transportu, ale nie mogło rozwijać się normal-

ne życie społeczne i polityczne. Mamy więc do czynienia z dodatkowo rozłożonym  
w czasie procesem zjednoczeniowym, szczególnie, że napotykał on na jeszcze jedno 
poważne zakłócenie – postsowiecka Ukraina, praktycznie cały okres po rozpadzie ZSRS, 

pozostawała w stanie, który można określić jako „aikido z Rosją”. Chodziło o to, aby  
w maksymalnie pokojowy sposób uwolnić się od imperialnych więzów, unikać zadrażnień 
i konfliktów. Wyrazem tego rodzaju podejścia była w sferze polityki bezpieczeństwa pań-
stwa ukraińskiego doktryna pozablokowości Ukrainy. Została ona sformułowana w pierw-

szej połowie lat dziewięćdziesiątych i dominowała aż do 1997 roku2, potem została po-

twierdzona w 2010 roku po dojściu do władzy Wiktora Janukowycza, jako swego rodzaju 
reakcja na próby strategicznego skierowania Ukrainy na Zachód przez część elit poli-
tycznych3 po Rewolucji Pomarańczowej w latach 2004–2005. Nie należy zapominać, że 
poważną, z punktu widzenia kijowskich elit, przesłanką stosowania tego rodzaju doktryny 
były gwarancje polityczne z memorandum budapesztańskiego z 1994 roku, zapewniające 
młodemu państwu m.in. poszanowanie integralności terytorialnej. Istotą ukraińskiej poza-

blokowości był jednak przede wszystkim uległy stosunek do działań Rosji oraz niemoż-
ność pełnej reorientacji geopolitycznej na Zachód.  

Na tym tle trzeba widzieć wydarzenia w Rosji po dojściu do władzy Władimira Putina 
i jego ambicje odbudowy imperium. Proces ten stał się tym bardziej intensywny po 2005 
roku, kiedy w wyniku serii rewolucji kolorowych, a szczególnie Rewolucji Róż w Gruzji  
i Rewolucji Pomarańczowej na Ukrainie, Kreml uznał, że zagrożony jest jego plan budo-

wy Trzeciego Imperium i zradykalizował politykę Kremla w przestrzeni postsowieckiej. To 
powodzenie tych dwu rewolucji, gruzińskiej, a potem ukraińskiej, które stało się punktem 
wyjścia do procesów modernizacyjnych w obu tych państwach, a szczególnie w Gruzji, 
spowodowało zmianę taktyki Rosji, a także, jak się miało okazać, uniemożliwiło trwałe 
stosowanie taktyki „aikido” w relacjach z Rosją. Program odbudowy Noworosji, choć 
pozostaje pytanie o jego efektywność, można zaliczyć do tej linii oddziaływania, niedo-

puszczenia do rozwoju państwa ukraińskiego w zachodnim stylu, związania go wojną.  
Na neoimperialną politykę Rosja otrzymała odpowiedź, której kulminacyjnym punk-

tem był szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w 2013 roku i wizja stowarzyszenia 
Ukrainy z Unią Europejską. To właśnie próba uciekania przed procesami reimperializacji, 
wyrażona protestami Ukraińców na Majdanie w latach 2013 i 2014 oraz pacyfikacją tych 

protestów, stała się bezpośrednią przyczyną zastosowania przez Rosję wojny hybrydo-

                                                           
2 A. Kozłowska, Zewnętrzny wymiar ukraińskiego rozdroża – geopolityczne znaczenie Ukrainy oraz 

koncepcje ukraińskiej polityki zagranicznej, „Wschodnioznawstwo” 2007, nr 1, s. 235. 
3 A. Drzewicki, Proces rozszerzenia NATO jako instrument realizacji polskiej polityki wschodniej. Nowe 

uwarunkowania geostrategiczne, „Dyplomacja i bezpieczeństwo” 2013, nr 1, s. 82–83, 87–88. 
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wej przeciw Ukrainie. Trzeba podkreślić jej historyczny i polityczny kontekst. Ten sposób 
prowadzenia wojny przez Kreml wynikał nie tylko z konkretnego sytuacyjnego zapotrze-

bowania, ale także z wydarzeń z 2008 roku, czyli interwencji zbrojonej w Gruzji i jej na-

stępstw. Nie bez znaczenia były wnioski, jakie wyciągano w Rosji w odniesieniu do zdol-

ności bojowych armii rosyjskiej, która choć wygrała z Gruzją okazała się słabo przygoto-

wana do walki.  

Z punktu widzenia samej techniki prowadzenia wojny hybrydowej, działania na Ukra-

inie należy traktować jako test prowadzenia tego rodzaju wojny. Tę wojnę hybrydową 
trzeba rozpatrywać w świetle poważnych zmian technologicznych, szczególnie jeśli cho-

dzi o prowadzenie propagandy, możliwości mobilizacji opinii publicznej, także na Zacho-

dzie. Ważny jest tu aspekt uniwersalny poligonu wojny hybrydowej, jakim stała się Ukrai-

na. Pozostaje jeszcze kwestia eksperymentalnego zastosowania tej technologii wojennej 

w konkretnych warunkach, które pod wieloma względami przypominają inne regiony 
dawnego ZSRS (mniejszość rosyjska, separatyzmy, dominacja kultury rosyjskiej itd.).  

KWESTIA WOJNY HYBRYDOWEJ 

Wojna hybrydowa to kompleksowe określenie całego zespołu zjawisk: partyzantki, 
propagandy wojennej, działań dywersyjnych, sabotażu. Można powiedzieć, że zjawiska 
te nie są nowe. A jednak jako kluczowa jawi się kwestia konceptualizacji tego zjawiska, 
szczególnie w kontekście zupełnie nowych możliwości rozprzestrzeniania propagandy  

i dezinformacji. Być może najbardziej trafnym określeniem byłoby następujące uprosz-

czenie: wojna hybrydowa to partyzantka oraz nowe technologie?4 W każdym razie, zna-

czenie kwestii współczesnej wojny hybrydowej dla analiz politologicznych jest nie do 

przecenienia. Prawne aspekty tej specyficznej wojny, toczonej w dużym stopniu poza 
prawem międzynarodowym, nie są jeszcze dostatecznie rozpoznane na co wskazują 
zabiegi Ukrainy do podejmowania działań przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedli-

wości w Hadze. Fakt, że wojna jest toczona przez Rosję, jednak bez formalnych oznak 
prowadzenia wojny przez państwo, determinuje szereg istotnych skutków, jak odmowa 
przez Rosję ponoszenia konsekwencji podejmowanych działań5.  

Zatem, z jednej strony pojęcie wojny hybrydowej rozłożone na czynniki podstawowe 
nie wydaje się nadto oryginalne w tym sensie, że każdy z nich jest już znany i opisany,  
z drugiej strony widać wyrażnie, że dzięki niemu znaczenie łatwiej jest określać nową 
rzeczywistość w obliczu wojny, przed jaką stanęła Ukraina w 2014 roku. Jednocześnie, 
rzecz jasna, na Ukrainie przetestowano przeprowadzenie wojny hybrydowej w Europie.  

                                                           
4

V. Orwellsky, Kod władzy, 27 lutego 2012, http://orwellsky.blogspot.com/2012/02/wojna-hybrydowa-
co-to-takiego.html#!/tcmbck (dostęp: 7.03.2017 r.). 

5 Ukraina skarży Rosję w Hadze. Kreml nie widzi podstaw, 7 marca 2017, TVP Info, http://www.tvp.info/ 
29388790/ ukraina-skarzy-rosje-w-hadze-kreml-nie-widzi-podstaw (dostęp: 7.03.2017 r.). 
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O ile – jak podkreśliliśmy – jej polityczne cele wciąż nie są osiągnięte i prawdopodobnie 
nie zostaną osiągnięte, to doświadczenie z Krymu i Donbasu niesie w sobie poważny 
potencjał zagrożenia. Z punktu widzenia Kremla stało się jasne, że ta metoda walki napo-

tyka na bezradność Zachodu, wymyka się tradycyjnym modelom działania i stanowi 
potencjalne zagrożenie dla innych państw regionu, które znajdowały się w czasach so-

wieckich w ZSRS lub w Układzie Warszawskim i jako położone w Europie Środkowej 
znajdują się w polu szczególnego zainteresowania Rosji.  

Wojna hybrydowa jest idealnym instrumentem polityki rosyjskiej, pozwala bowiem 

prowadzić wojny o odzyskanie kontroli nad dawną przestrzenią imperialną i jednocześnie 
zminimalizować polityczne i gospodarcze konsekwencje prowadzenia rekonkwisty. 

Wojna hybrydowa stała się na tym etapie przede wszystkim wyzwaniem dla Ukrainy. 

Trafiła na państwo o specyficznej tradycji prowadzenia wojen. Ukraińcy swoją tradycję 
wojskową kojarzą z dawnymi wojnami, tradycją kozacką, wojną polsko-ukraińską 1918 
roku, tradycją Ukraińskiej Armii Powstańczej, II wojną światową, w czasach współcze-

snych z udziałem w operacji w Iraku. Jednak dopiero obecna wojna, która jest odpowie-

dzią na hybrydową agresję Rosji, stanowi pierwszą w historii wojnę ogólnoukraińską, 
prowadzoną w interesie całej Ukrainy, utrzymania jej terytorium, niepodległości itd. Wojna 

obecna, która odpowiada jednocześnie na agresję metodą hybrydową oraz prowadzoną 
klasycznymi metodami (Donbas) ma wielkie znaczenie dla społeczeństwa i państwa 
ukraińskiego. Jest bardzo istotna z uwagi na tworzenie tradycji wojennej Ukrainy, jej 
organizacji, ale także konsolidacji społecznej wokół kwestii pomocy wojsku, weteranom, 
a także budowania zasad cywilnej kontroli nad wojskiem. W ślad za tym idzie wprowa-

dzanie zachodnich standardów zarządzania wojskiem, stosowanie nowoczesnego uzbro-

jenia itd. 

Pomimo znaczenia taktyki wojny hybrydowej prowadzonej na Krymie i w Donbasie li-

teratura na jej temat wciąż nie jest imponująca. Szczególnie literatura wskazująca na 
polityczne i prawno-międzynarodowe skutki tego rodzaju wojny, a także na elementy 
wojennych działań hybrydowych poza terytorium uznanym za objęte wojną, przykładowo 
oddziaływania na elity opiniotwórcze Ukrainy, czy kręgi decyzyjne Zachodu. Pierwszą 
analityczną reakcją na polskim rynku na rozpoczęcie hybrydowych działań wojennych był 
specjalny tomik „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” z 2015 roku6, jednak nie 

poszły za nim kolejne całościowe opracowania, które byłyby przygotowane już z pewnej 
perspektywy. Pomimo, że pojęcie wojny hybrydowej robi dużą karierę, tematyka ta wciąż 
nie jest, adekwatnie do zainteresowania badaczy, a przede wszystkim analityków, przea-

nalizowana. Przedstawiony w niniejszym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach zbiór tekstów na temat wojny hybrydowej wypełnia te lukę  

                                                           
6
 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydanie specjalne, red. A. Podolski, Warszawa 2015. 
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w sposób wszechstronny i kompetentny. Niniejsza praca znajdzie się zapewne w pod-

ręcznej bibliotece wielu badaczy. 

SCENARIUSZE 

Prognozowanie rozwoju sytuacji na Ukrainie nie jest łatwe, fiaskiem zakończył się 
projekt powstania Noworosji, jednak działania wojenne wciąż aktywnie się toczą. Efek-

tywność politycznej współpracy tzw. formatu normandzkiego Francji, Niemiec, Rosji  
i Ukrainy na rzecz rozwiązania konfliktu jest bardzo mała. Podobnie słabo działa tzw. 
format miński rozmów pokojowych, w którym uczestniczą dodatkowo przedstawiciele 

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz rebeliantów z Doniecka i Łu-

gańska. Dyplomatyczne formaty reagowania społeczności międzynarodowej na wojnę 
hybrydową okazały się mało skuteczne.  

Dla prognoz odnoszących się do sytuacji na Ukrainie jest kluczowe określenie pod-

stawowych uwarunkowań oceny sytuacji: kwestia oceny pozycji zewnętrznych graczy, 
sytuacji politycznej we Francji, Niemczech i Rosji, a także polityki amerykańskiej w regio-

nie. Druga sprawa, którą można uznać za zasadniczą, to kwestia kontrrewolucji, czyli 

reakcji na zmiany postamajdanowe. Należy postawić pytanie kto, kiedy i jak zakwestionu-

je legitymację elit porewolucyjnych do sprawowania władzy na Ukrainie? Czy będzie to 
próba odwrócenia politycznej linii Kijowa w drodze wyborów, czy też w sposób rewolucyj-

ny? Jednak centralnym, w kontekście oceny sytuacji na Ukrainie, pozostaje zagadnienie 
trwałości zmiany społecznej związanej ze zmianami po 2014 roku. Pytanie brzmi, na ile 

utrwalą się przemiany, które jednak na Ukrainie zachodzą w ostatnich latach? Podsta-

wowym faktem pozostaje i to, że wojna prowadzona metodą hybrydową stanowi poten-

cjalny czynnik niestabilności praktycznie z punktu widzenia wszystkich powyższych ele-

mentów. Nasilenie akcji wojskowej, za którą faktycznie decydenci nie wezmą odpowie-

dzialności, pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą i może powodować poważne zmiany  
w polityce Zachodu wobec Ukrainy, a przede wszystkim może być czynnikiem wpływania 
na sytuację wewnętrzną na Ukrainie przez Rosję. 

Można zarysować trzy scenariusze rozwoju wypadków na porewolucyjnej Ukrainie. 
Pierwszy, optymalny z punktu widzenia celów Moskwy opiera się na założeniu, że ład 
międzynarodowy wytworzony po rozpadzie ZSRS będzie nadal słabł, co oznacza dla 
Ukrainy w jakimś momencie ryzyko powrotu „pod skrzydła” Rosji. W tym kontekście naj-

częściej wskazuje się na kwestię spodziewanego pod przywództwem nowego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) Donalda Trump’a „dealu” politycznego z Rosją.  
W takim wypadku powstaje ryzyko, że odbędzie się to kosztem interesów Ukrainy. 

Drugi nie wyklucza, że na Kremlu wciąż jest analizowany wariant doprowadzenia do 
rozpadu państwa ukraińskiego. Właśnie sukces związany z zastosowaniem wojny hybry-

dowej może być zachęcający do tego scenariusza z punktu widzenia Moskwy. Z tym, że 
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w takim wariancie rozwoju wypadków stawką nie byłoby stworzenie Noworosji, bo akurat 
ten element planu okazał się niewypałem, ale zmiana polityczna w Kijowie i cofnięcie 

zmian z okresu po 2014 roku. W takiej sytuacji prawdopodobne byłoby polityczne oparcie 

działań, nie tyle o dawnych działaczy Partii Regionów, ale poprzez rozbudzenie i użycie 
czynnika nacjonalistycznego na Ukrainie jako kluczowego wewnętrznego elementu 
zmiany, wsparcie militarne poprzez kontynuację wojny hybrydowej, i rozgrywanie niesku-

teczności obecnych władz ukraińskich w walce z tym zjawiskiem. Rozwiązanie to zakłada 
także osłabienie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, również przy wykorzystaniu 

nastrojów nacjonalistycznych w tym państwie. 
Trzeci scenariusz, strategicznie optymalny dla Ukrainy, zakłada trwałość zmian, któ-

re nastąpiły po 2014. W tym także – w ramach programu reform – skuteczne użycie 
narzędzi antyoligarchicznych i antykorupcyjnych. Tego rodzaju scenariusz jest możliwy 
jedynie pod warunkiem utrzymania się ładu międzynarodowego i wsparcia procesów 
transformacji z zewnątrz. Jego integralnym warunkiem jest jednak znalezienie sposobu 
na zahamowanie wojny hybrydowej w ramach procesu pokojowego gwarantowanego 

przez USA i państwa Unii Europejskiej. 
 

Paweł Kowal7 
 

                                                           
7 Paweł Kowal, dr, politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Pol-

skiej Akademii Nauk, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Współpracuje z Antioch University  
w USA, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania War-
szawskiego. W latach 2005–2009 był posłem na Sejm RP, 2006–2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009–2014 posłem do Parlamentu 
Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2012 
roku założył Fundację Energia dla Europy. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie 
środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Wykłada w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, wcześniej prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista 
„Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci Historii”. 
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Politechnika Rzeszowska 

WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE  
NOWA JAKOŚĆ PROWADZENIA WOJNY 

„Każda epoka ma swoje wojny” 
Carl von Clausewitz 

Wojny i konflikty końca XX i początku XXI wieku są zjawiskiem na tyle różnorodnym, 
że nie sposób podjąć się próby ich opisania jednym uniwersalnym kanonem. Mnożą się 
w związku z tym nazwy wojen tzw. podprogowych, pełzających, kompozytowych, hybry-

dowych, asymetrycznych, nielimitowanych1 itp. a przymiotników przybywa wraz z każdym 

nowo wybuchającym konfliktem. 
Rozważaniom o tym, czym jest wojna XXI wieku towarzyszy przekonanie, że różni 

się ona diametralnie od tych znanych z przeszłości. Wszak jak powiedział klasyk „każda 
epoka ma swoje wojny”2. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza obecnie, 

kiedy świat znalazł się w fazie gwałtownych przekształceń na wielu płaszczyznach. Na prze-

łom XX/XXI wieku przypadła generalna zmiana w większości sfer życia społecznego i poli-
tycznego zarówno w wymiarze europejskim, jak i światowym. Żyjemy w dość szczególnej 
epoce, a może właśnie na pograniczu dwóch epok – jak pisze Edmund Wnuk-Lipiński – 

w „międzyepoce”3.  

Można postawić tezę, że najbardziej symptomatyczną cechą naszych czasów jest 
generalna zmiana, która powoduje ewolucję warunków bezpieczeństwa, a tym samym 
bezpośrednio rzutuje na przesłanki, środki, cele oraz metody prowadzenia wojen. 

Jeśli założymy, że klasyk polemologii miał rację, twierdząc że „wojna jest nie tylko 
czynem politycznym, lecz i prawdziwym narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosunków 

                                                           
1 K. Malasiewicz, Sztuka wojenna w „świecie podzielonym na troje”, [w:] Wojny i konflikty zbrojne XXI 

wieku, red. J. Lasota, AON, Warszawa 2015, s. 178. 
2 C. Clausewitz, O wojnie, Wydawnictwo Mireki, Warszawa 2010, s. 31. 
3 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, ZNAK, Kraków 2004. 
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politycznych, przeprowadzeniem ich innymi środkami”4 to możemy być pewni, że wojna 
nie jest dziełem przypadku, a raczej następstwem świadomej, racjonalnej i odpowie-

dzialnej decyzji polityków. Decyzje takie nie zawsze podejmowane są w komfortowej 
sytuacji pełnej wiedzy o środowisku5, co nie zmienia faktu, że decyzja użycia sił zbroj-

nych to zawsze decyzja świadoma i racjonalna, a tym samym ukierunkowana na osią-
gnięcie określonego celu. Jednak posługiwanie się terminem „wojna” przez określenie 
celów politycznych rodzi konkretne implikacje. Posługując się retoryką wojenną (np. „wojna  
z terroryzmem”) zarówno administracja prezydenta Busha, jak i ekipa prezydenta Putina 
przypisuje sobie rodzaj specjalnej władzy (siły), jaka przysługuje jedynie w czasie wojny – 

gdyż prawa ograniczające rządy oraz swobody obywatelskie są znacznie luźniejsze  
i łatwiejsze w zawłaszczeniu w czasie wojny niż w czasie pokoju6. 

Analizując „wojnę naszych czasów”, (jakiegokolwiek przymiotnika nie użyjemy) po-

winniśmy mieć świadomość, że nie może być ona rozpatrywana jako zjawisko przypad-

kowe, wynikające z chwilowej sytuacji, a raczej jako konsekwencja świadomej i przemy-

ślanej decyzji politycznej.  

CZYM JEST WOJNA HYBRYDOWA? 

Spośród wszystkich „przymiotnikowych” określeń wojny to właśnie wojna hybrydowa 

zajmuje poczesne miejsce wśród rozważań zarówno teoretyków polemologii, jak i obserwato-

rów sceny politycznej. Dla postronnego obserwatora wojna w dalszym ciągu jest stereoty-

pem. Przestrzenią (frontem) zmagań regularnych armii (oddziałów sił zbrojnych) walczą-
cych państw, podzielonych na poszczególne rodzaje, działania specjalnych formacji 
wojskowych wyposażonych w najnowsze dostępne uzbrojenie i technologie militarne. 
Stosowanie tych technologii oraz instrumentów cybernetycznego pola walki z jednej 
strony, a kompilacja działań nieregularnych, zasadzek i pułapek zastawianych na i przez 
wroga na terenach objętych konfrontacją z drugiej strony, zdaje się dopełniać stereotypu 
wojny. A jakie jest naprawdę oblicze współczesnej wojny hybrydowej? 

„Etymologia terminu hybrydowość prowadzi do łacińskiego słowa hybryda, oznaczające-

go „mieszańca”, osobnika powstałego ze skrzyżowania dwóch genetycznie różnych 
osobników, należących do różnych gatunków, odmian czy ras”7. 

Pojęcie „działań hybrydowych” zostało wprowadzone do słownika wojskowego w kontek-

ście opisania zaskakującego efektu osiągniętego przez Hezbollah w walce z Izraelem  
w Libanie. Nowoczesna armia spotkała się z oddziaływaniem sił bojowników na kilku 
płaszczyznach łączących wykorzystanie wojsk konwencjonalnych, bojowników prowa-

                                                           
4 C. Clausewitz, O wojnie…,  s. 29. 
5 K. Malasiewicz, Sztuka wojenna…, s. 181. 
6 Szerzej o implikacjach retoryki związanej z „wojną z terroryzmem”: K. Roth, The Law of War in the 

War on Terror, „Foreign Affairs”, Jan/Feb. 2004. 
7 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 290.  
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dzących działania partyzanckie oraz kombinację lekkiej nowoczesnej technologii pozwa-

lającej na hakowanie systemów łączności oraz rażenie celów opancerzonych zarówno na 
ziemi, jak i na wodzie. Dotychczas bardzo popularnym terminem były działania/wojna 
asymetryczna, w której naprzeciw siebie stanęły siły regularne i nieregularne. 

Publikacje na temat „działań hybrydowych” pojawiały się z różną intensywnością od 
2008 roku. W 2009–2010 roku rozgorzała w USA dyskusja i powyższy termin zaczął 
oscylować w kierunku opisu środowiska niestabilnego, takiego jak: Irak i Afganistan oraz 
użycie w tego rodzaju konflikcie wszelkiego rodzaju uzbrojenia, włączając najnowszą 
technologię, również satelitarną8.   

Hybrydyzacja oznacza także scalenie odmiennych istotowo cech, przymiotów wokół 
jednego, zazwyczaj nowego, odrębnego bytu, przy zachowaniu specyficznych własności 
gatunkowych decydujących o „wyższości” nowego, hybrydowego organizmu. W analogii 
do współczesnych konfliktów zbrojnych „hybrydyzacja” może być więc rozumiana jako 
współistnienie elementów „starych” i „nowych” wojen, klasycznych konfliktów zbrojnych 
przeplatanych elementami wojen „ponowoczesnych”, starcia narodowych regularnych 
armii i konfliktów asymetrycznych, super technologii wojskowych i prymitywnych broni, 

walki o terytoria i zasoby oraz sporów o tożsamość i wartości, konflikty natury etnicznej, 
narodowej, religijnej i coraz rzadziej państwowej9.  

Należy również zaakcentować, że może ona dotyczyć zarówno strony walczącej 
(państwa, aktora pozapaństwowego, nieregularnego ugrupowania zbrojnego), jak rów-

nież przestrzeni konfliktu (zwłaszcza pola walki), jego genezy oraz natury. Wynika ona 
zasadniczo ze współistnienia czasoprzestrzennego kilku odmiennych generacji wojen, 
które krzyżują się, wzajemnie przenikają i konfrontują na polu walki lub w operacjach 
innych niż wojna. Stoimy więc w obliczu dziwnej mieszaniny przednowoczesnego i po-

nowoczesnego konfliktu – świata asymetrycznych i etno-politycznych działań zbrojnych – 

w którym mieszają się maczety i programy Microsoftu10. 

Działania hybrydowe to działania prowadzone zgodnie ze strategią11 i modelem12 

hybrydowym w sposób skoordynowany i zaplanowany przez podmioty państwowe lub nie 

                                                           
8 M. A. Flournoy, S. Brimley, The Defense Inheritance: Challenges and Choices for the Next Pentagon 

Team, „The Washington Quartely” 2008, № 31. 
9 W. Krztoń, Charakterystyczne cechy przeobrażeń współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych,  

[w:] Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku, red. J. Lasota, AON, Warszawa 2015, s. 59. 
10 A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] Asymetria i hybrydowość 

– stare armie wobec nowych konfliktów, AON, Warszawa 2011, s. 14. 
11 Strategia Hybrydowa zakłada osiągnięcie złożonych długoterminowych celów polityczno-stra-

tegicznych przy uwzględnieniu własnego potencjału oraz zmiany trendów w otoczeniu. Strategia realizowana 
jest poprzez działania bazujące na wykorzystaniu kompleksowego i skoordynowanego połączenia wszelkich 
dostępnych środków w zależności od fazy realizowanego planu, jawnych lub skrytych działań politycznych, 
ekonomicznych gospodarczych informacyjno-propagandowych obejmujących również cyberprzestrzeń oraz 
wojskowych i paramilitarnych. 

12 Model hybrydowy, przyjęty sposób działania ograniczony wyłącznie wolą i zdolnościami potencjal-
nego agresora występujący we wszystkich lub wybranych obszarach oraz poziomach równocześnie. 
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państwowe (nie uznane za podmioty prawa międzynarodowego np. organizacje bizne-

sowe/terrorystyczne) łączące różne środki wywierania nacisku oraz uzależnienia od po-

tencjalnego agresora w tym działania w środowisku: mniejszości narodowych, etnicz-

nych, religijnych politycznych oraz biznesowych13. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
wojny hybrydowe mają i będą miały dwa wymiary – militarny (wojskowy) i pozamilitarny. 

Wymiar militarny (wojskowy) z różną intensywnością będzie obejmował: 
‒ działalność agenturalna (wywiad oraz kontrwywiad); 
‒ rozpoznanie specjalne (m.in. infrastruktura krytyczna); 

‒ działalność „sił nieoznakowanych” („zielone ludziki”); 
‒ rozpoznanie przy użyciu BSP (a także satelitarne); 
‒ rozpoznanie elektroniczne (całe pasmo radiowe, a także telefonia komórkowa i sa-

telitarna). 

Wymiar pozamilitarny będzie obejmował: 
‒ wolne przemieszczenie w ramach otwartego ruchu, a w tym:  

• wzrost przestępczości zorganizowanej (czarny rynek); 
• akty terroryzmu. 

‒ aktywność/reaktywacja organizacji paramilitarnych, nacjonalistycznych, ruchów pa-

cyfistycznych i kontr-kulturowych; 

‒ ośrodki władzy – aktywność lobbystów posługujących się retoryką nacjonalistyczną, 
narodową  i patriotyczną; 

‒ wystąpienia partii mniejszościowych; 
‒ działania humanitarne – w tym „białe konwoje”; 
‒ działalność szpiegowsko-dywersyjną tzw. „V kolumna”; 
‒ czystki etniczne – „broń demograficzna14”; 
‒ migracja mniejszości narodowych i uchodźców (a wraz z nimi sił nieoznakowanych); 
‒ ukrycie i opłacanie działań agresora przez fikcyjne organizacje pozarządowe, firmy, 

stowarzyszenia i korporacje. 

Jednym z pierwszych zachodnich teoretyków sztuki wojennej, który dostrzegł te pra-

widłowości i stał się popularyzatorem terminu „wojna hybrydowa” był Frank G. Hoffman15. 

Według niego, wojna hybrydowa cechuje się zbieżnością fizyczną i psychologiczną, kinetycz-

ną i niekinetyczną, bojowników i cywilów, sił zbrojnych i społeczności, państw i aktorów nie-

państwowych, a także zdolności bojowych w które są one wyposażone. I choć Frank  
G. Hoffman w swoich pracach dowodził, że wojna hybrydowa nie jest fenomenem na-

szych czasów, a jedynie twórczym rozwinięciem historycznych wzorców popartych no-

                                                           
13 Publikacja CDiS SZ Bydgoszcz dot. założeń opracowywanej Koncepcji udziału SZ RP w przeciwdzia-

łaniu zagrożeniom hybrydowym.  
14 http://www.pch24.pl/demografia-jako-bron-i-srodek-polityczny,657,i.html (dostęp: 31.10.2016 r.). 
15 Frank. G. Hoffman emerytowany podpułkownik marines, pracownik naukowy Instytutu Studiów Stra-

tegicznych Narodowego Uniwersytetu Obrony USA. Międzynarodowy Instytut Badań Politycznych (FPRI) 
www.fpri.org/taxonomy/tem/413/0. 
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woczesnymi możliwościami technicznymi, operacyjnymi i taktycznymi to zauważał i nie 
kwestionował jej przyszłości16. 

O nowoczesnych metodach prowadzenia wojny (według poglądów rosyjskich) mówił 
gen. Walerij Gierasimow17 na posiedzeniu członków Akademii Nauk Wojskowych w dniu 
26 stycznia 2013 r. Już wtedy sformułował on kilka tez, które później były skrupulatnie  
i kompleksowo realizowane. Główna teza: „Przyszły Konflikt” – jako wojna nowego typu 

to przede wszystkim brak wyraźnych granic lub wręcz zanikanie różnic między: 
‒ wojną a pokojem (w rozumieniu klasycznym); 
‒ pomiędzy umundurowanym personelem, a działaniami pod przykryciem; 
‒ wojny nie są deklarowane, a po prostu się rozpoczynają; 
‒ to kompilacja metod: politycznych, ekonomicznych, informacyjnych i humanitarnych. 

Według jego opinii wojna hybrydowa posiada potencjał zmiany „całkowicie stabilnego 
kraju” w arenę najbardziej intensywnego konfliktu zbrojnego w parę miesięcy, a nawet 
dni18 – to połączenie szerokiego spektrum wysiłku od działań konwencjonalnych, party-

zanckich, (dywersja, sabotaż, akty terrorystyczne) po działania w cyberprzestrzeni, psy-

chologii i socjologii oraz presja ekonomiczna. 

Niewątpliwą zaletą działań hybrydowych jest fakt, że pozwalają one skutecznie niwe-

lować przewagę w walce (działania sił specjalnych i wewnętrznej opozycji) na całym 
terytorium wrogiego państwa. Bezkontaktowe, na dystans, wielowymiarowe oddziaływanie na 
przeciwnika tj. oddziaływanie informacyjne, propagandowe, dezinformacyjne oraz cyberne-

tyczne przynosi wymierne korzyści znacznie większe niż zmasowane ataki czy bombar-

dowania.  

Należy podkreślić, że takie (nowe) pojmowanie wojen, oparte zostało na wnikliwych ana-

lizach i wnioskach z ostatnich konfliktów m.in. na Bałkanach, Bliskim Wschodzie oraz Afgani-

stanie. Jest ono wykładnią poglądów dowództwa rosyjskiego wojska na konflikt, w którym 

zacierają się granicę między wojną i pokojem, między umundurowanym personelem,  
a działaniami pod przykryciem oraz wzrostem roli środków pozamilitarnych. Ten wymiar 
postrzegania wojny w sposób oczywisty sprawia, że na znaczeniu tracą frontowe starcia 
formacji wojskowych, a wzrasta rola działań pozamilitarnych – politycznych, ekonomicz-

nych, informacyjnych, humanitarnych i innych. Kluczową rolę dla osiągnięcia zakłada-

nych celów politycznych i militarnych zaczną pełnić „mobilne kombinowane zgrupowania 
wojsk”, działających w jednolitej wywiadowczo-informacyjnej przestrzeni wykorzystujące 
całe spektrum nowych możliwości w zakresie systemów zarządzania i zabezpieczenia19. 

Powyższe zdefiniowanie prowadzenia działań sprawia, że niemal całkowicie znikają 

                                                           
16 F. G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, „Joint Force Quarterly” 2009, issue 52, p. 36. 
17 В. Герасимов, Новые вызовы требуют переосмысления форм и способов ведения боевых 

действий, „Bоенно-Промышленный Курьер”, номер 8 (476), 27.02–05.03.2013 года.  
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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„taktyczne i operacyjne przerwy”, które przeciwnik mógłby wykorzystać do odbudowy 
potencjału militarnego, pozycyjnego czy ekonomicznego. Wojna staje się bardziej dyna-

miczna, nie pozostawiająca drugiej stronie konfliktu czasu na „oddech”, a tym samym 
skuteczna, szybka, intensywna, krótka i efektywna przez co do „zaakceptowania” przez 
własne społeczeństwo. Zdaniem Szefa Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Waleri-
ja Gierasimowa przyszłe działania wojenne będą przebiegały według modelu opartego na 
sześciu fazach narastania konfliktu oraz połączenia działań militarnych i niemilitarnych tj.: 
działania utajnione, zaostrzenie, rozpoczęcie działań sygnalizujących konflikt, kryzys, roz-

strzygnięcie, przywrócenie pokoju20. Model ten ilustruje rysunek 1. 

Rysunek 1. Fazy konfliktu 

Źródło: В. Герасимов, Новые вызовы требуют переосмысления форм и способов ведения боевых 
действий, Bоенно-Промышленный Курьер, номер 8 (476), 27.02–05.03.2013 года. 

Opracowanie, w którym przedstawił on swój model narastania konfliktu i połączenia 
działań militarnych i niemilitarnych sprawiło, że wiele krajów dostrzega zmiany w kontekście 

                                                           
20 Na przykładzie analizy wojny hybrydowej na Ukrainie można z całą pewnością stwierdzić, że schemat 

ten jest skrupulatnie realizowany w praktyce, a fakt „usuwania lokalnych watażków” przeciwnych poko-
jowemu zakończeniu wojny zdaje się jedynie potwierdzać tę tezę.  
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nowych wyzwań i zagrożeń, przede wszystkim w wykorzystaniu metod i skali ich wystę-
powania. 

Reasumując, poglądy rosyjskich teoretyków wojny hybrydowej zawierają następujące te-

zy opisujące jej specyfikę:   
‒ zanikają taktyczne i operacyjne przerwy21; 

‒ niewypowiedziane – brak deklaracji wojny; 

‒ działania partyzanckie nieodzowne i są skuteczne22;  

‒ brak zarysowanego frontu działań zbrojnych23; 

‒ brak umundurowanych oddziałów24.  

Ważnym dla identyfikacji wojny hybrydowej jest podejście i punkt widzenia krajów 
nadbałtyckich – głównie Łotwy25 dotyczące „zmian w charakterze prowadzenia konfliktu 
zbrojnego przez FR” czyli odejścia od tradycyjnych metod prowadzenia działań zbrojnych 
do bardziej złożonych i kompleksowych, należy zaznaczyć, iż FR podczas konfliktu ukra-

ińskiego, sukcesywnie i z pożądanym skutkiem wprowadziła założenia przyjętych kon-

cepcji i konsekwentnie realizowała założony plan. Przykładem może być fakt, iż po za-

blokowaniu wojsk ukraińskich w rejonach rozmieszczenia na Krymie, Rosjanie rozpoczęli 
realizację jednej z faz działań hybrydowych tj. „rozpoczęcie działań sygnalizujących kon-

flikt” składającej się z działań (wojny) psychologicznej na środowiska sprzyjające i nie-

sprzyjające rosyjskiej inwazji, zastraszania, przekupstwa (łapówek) przedstawicieli pu-

blicznych oraz szeroko zakrojonych działań propagandowych i dezinformacyjnych (me-

dia/internet) celem osłabienia oporu środowisk niesprzyjających26. Należy dodać, że 
działania sił rosyjskich cechowała wysoka dyscyplina, implementacja nowego wyposaże-

nia i świadomego celu personelu. Rezultatem powyższego było „pewne zwycięstwo” 
poprzez dobrze zorganizowaną kampanię komunikacji strategicznej i przy użyciu „czys-

tych” i zgodnych z „prawem” działań politycznych, informacyjnych i psychologicznych 
nazwanych przez Rosję „Nową Generacją Wojny”. W rezultacie tak nakreślonych „no-

wych metody prowadzenia działań zbrojnych”, w ocenie i interpretacji krajów nadbałtyc-

kich, Rosja określiła zakres rozwoju swoich zdolności militarnych do 2020 roku. Pogląd 
Rosji dla przyjętych kierunków opiera się na założeniu, że głównym polem walki jest 
umysł. W rezultacie nowa generacja wojny ma być zdominowana przez informację i woj-

                                                           
21 Nowe technologie oraz metody zarządzania pozwalają znacząco zmniejszyć przestrzenny, czasowy i info-

rmacyjny dystans między wojskami a organami władzy. 
22 Jedynak tylko przy znacznym wsparciu współczesnych nowoczesnych i ultranowoczesnych metod 

zarządzania, wojny psychologicznej i technologii militarnych.  
23 Zakłada się że nie istnieje jasno określona linia frontu lub jest ona płynna, dzięki czemu można pro-

pagandowo dowolnie wykorzystywać lub kreować wiadomości z „linii frontu”. 
24 Rozumiany jako brak przynależności do jakiegokolwiek kraju, rodzaju wojsk, formacji, narodowości. 
25 J. Berzins, Rassia’s New Generation Warfare in Ukraine. Implikations for Latvian Defense Policy, 

„National Defence Academy of Latvia. Policy Paper” 2014, № 2, s. 6. Za: Techikinov i Bogdanov, Analityczny 
model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów, Warszawa, Zeszyty Naukowe AON 1999, nr 2, s. 15–22. 

26 Ibidem. 
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nę psychologiczną w celu osiągnięcia przewagi nad wojskami i uzbrojeniem potencjalne-

go przeciwnika. Pozwoli to kontrolować sferę moralną i psychologiczną oraz zniechęcić 
siły zbrojne i ludność cywilną do stawiania oporu. Głównym celem jest ograniczenie do 
niezbędnego minimum konieczność zaangażowania „twardej siły militarnej” (zgrupowań 
bojowych z elementami wsparcia i zabezpieczenia) z jednoczesnym stworzeniem warun-

ków w których siły przeciwnika i ludność cywilna wspierała będzie atakującego ze szkodą 
dla własnego rządu i kraju27. 

Uniwersalna definicja wojny hybrydowej (w wymiarze międzynarodowym), która by-

łaby do zaakceptowania przez wszystkich teoretyków i praktyków podejmujących trud jej 
opisania, praktycznie nie istnieje. Każda nowa teoria prowadzi bowiem do jakiejś debaty, 
czy termin jest przydatny i użyteczny. Niektórzy polemolodzy twierdzą, że termin ten jest 
zbyt abstrakcyjny i odnosi się do nielegalnych metod mogących legalizować bardziej lub 
mniej formalnego użycia zwykłej siły. Reasumując, wojnę hybrydową można rozpatrywać 
jako walkę w następujących aspektach:  
‒ wojna hybrydowa jest niestandardowa, skomplikowana, wielowymiarowa, a przeciwnik 

płynny. Hybrydowym przeciwnikiem może być państwo lub organizacje nie-

państwowe. Na przykład, Izrael prowadzi wojnę z Hezbollahem, gdzie głównymi prze-

ciwnikami są podmioty niepaństwowe w ramach systemu państwowego. Te podmioty 
niepaństwowe mogą działać jako pośredniczące dla innych (formalnie lub nieformal-

nie wspierających je) krajów, ale mają swoje niezależne programy. Przykładowo, Iran 
jest sponsorem Hezbollahu, ale formalnie to właśnie tylko działania Hezbollahu do-

prowadziły do prowokacji wojsk izraelskich, które bezpośrednio przyczyniły się do 
rozpoczęcia wojny Izrael – Hezbollah. Iran pozostał całkowicie poza strefą działań  
i międzynarodowych reperkusji, choć dla wszystkich oczywistym było, że bez wspar-

cia Iranu Hezbollah nie mógłby skutecznie przeciwstawić się izraelskiej armii. Z dru-

giej strony, rosyjskie zaangażowanie na Ukrainie można opisać jako tradycyjny aktor 
państwowy podżegający, wspierający i nawołujący do wojny hybrydowej, choć należy 
pamiętać, że Rosja zdecydowanie odmawia udziału w konflikcie na Ukrainie, pomimo 
wielu niekwestionowanych przez społeczność międzynarodową dowodów; 

‒ hybrydowy przeciwnik używa kombinacji metod konwencjonalnych i nieregularnych. 
Metody i taktyka są kompilacją konwencjonalnych możliwości wojsk regularnych, tak-

tyki nieregularne, nieregularne formacje, aktów terroru, przemocy masowe i działal-

ności przestępczej. Hybrydowy przeciwnik prowadzi działania tajnie, tak aby uniknąć 
przypisania winy oraz możliwej w przyszłości kary. Metody takie są stosowane jedno-

cześnie w całym spektrum konfliktu jako rezultat skrupulatnego wdrażania jednolitej 

strategii. Najbardziej jaskrawym przykładem takiej taktyki jest Państwo Islamskie. Po-

nadnarodowe aspiracje, konsekwentna taktyka, mieszane formacje strukturyzowane  

                                                           
27 Ibidem. 
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i okrutne stosowanie terroru jako nieodłączną część ich arsenału i metod funkcjono-

wania; 

‒ wojna hybryda jest elastyczna i dostosowuje się szybko do nowych realiów28;  

‒ strony konfliktu używają zaawansowanych systemów uzbrojenia i innych przeło-

mowych technologii. Tego typu uzbrojenie może on teraz kupić po okazyjnych ce-

nach. Przykładowo już w 2006 roku Hezbollah był uzbrojony w broń „high-tech”, m.in.  
w precyzyjnie kierowane pociski, które są na wyposażeniu regularnych państwowych 
armii. Siły Hezbollahu zestrzeliły m.in. izraelskie helikoptery, poważnie uszkodziły łódź 

patrolową z rakiet cruise oraz zniszczyły wiele silnie opancerzonych czołgów, wyko-

rzystując przeciwpancerne pociski kierowane typu „wystrzel i zapomnij”29. Powszech-

ne było także wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych do zbierania in-

formacji o ruchach wojsk izraelskich, a także przekazywanie z telefonów komórkowych 
szyfrowanych informacji oraz używanie urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych; 

‒ wykorzystywanie komunikacji masowej dla propagandy oraz rekrutacji. Rozwój sieci ko-

munikacji masowej (TV, prasa, Internet) oferuje potężne narzędzia propagandy, oddziały-

wania na społeczeństwa głównie zachodnie oraz rekrutację nowych bojowników; 
‒ wojna odbywa się na kilku pozornie różnych polach bitew tj. toczone są konwencjonalne 

bitwy, trwa wojna w cyberprzestrzeni, obiektem oddziaływania stron są rdzenni 
mieszkańcy strefy konfliktu oraz społeczność międzynarodowa. 
Nawiązując zatem do klasycznego Clausewitzowskiego terminu, można zauważyć, 

że takie koncepcje, jak nieregularne działania zbrojne, asymetryczne czy eksponowana 
wojna hybrydowa otacza „wojenna mgła słów”. W zakresie „Hybrydowości” – nie brakuje 

więc krytycznych uwag, że koncepcja tzw. działań/wojen hybrydowych jest pozbawiona 
precyzji definicyjnej.  

Niemniej jednak, na podstawie dostępnych źródeł informacji i ich analiz należy pod-

kreślić, że przedmiotowe działania charakteryzują się użyciem środków informacyjnych 
obejmujących również cyberprzestrzeń oraz sfery funkcjonowania państwa (PMESII – 

Effects-Based Approach30) jak: polityczna, ekonomiczno-gospodarcza, militarna, spo-

łeczna, fizyczna i środowiskowa, gdzie potencjalny przeciwnik poprzez działania nieregu-

larne i regularne dążyć będzie do osiągnięcie zamierzonych celów politycznych (strate-

gicznych) poniżej progu wojny31.  

                                                           
28 Państwo Islamskie w odpowiedzi na bombardowania z powietrza USA szybko ograniczyło korzy-

stanie z punktów kontrolnych, dużych konwojów i telefonów komórkowych. Bojownicy zostali rozproszeni, 
także wśród ludności cywilnej. Pozwoliło to znacznie zredukować straty zadane przez lotnictwo, a każde 
ewentualne straty cywilne jako uboczny efekt nalotów szybko i skutecznie wykorzystywane są jako narzędzia 
walki informacyjnej, ideologicznej, a także rekrutacji. 

29 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Hezbollah-coraz-potezniejszy-dzieki-wojnie-w-Syrii-Izrael-z-niepoko-
jem-wyczekuje-kolejnego-konfliktu,wid,18455486,wiadomosc.html?ticaid=1180a7 (dostęp: 06.11.2016 r.). 

30 http://www.noblecotactical.com/blog/-coin-operational-variables-pmesii-pt. (dostęp: 03.11.2016 r.). 
31 Agresja poniżej progu wojny (agresja podprogowa) działania wojenne, których rozmach i skala są ce-

lowo ograniczone i utrzymywane przez agresora na poziomie poniżej dającego się jednoznacznie zidentyfi-
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Abstrakcyjność terminu sprawiła, że pojawiło się nowe polemologiczne pojęcie – 

wojna czwartej generacji, często stosowane jako uniwersalny, zawierający w sobie wszystkie 

opisane uprzednio terminy dla wszystkich możliwych zagrożeń nieliniowych. 
Wojna czwartej generacji (ang. fourth-generation warfare; 4GW) – to konflikt charak-

teryzujący się zatarciem granic pomiędzy regularną wojną, polityką, działaniami wojsko-

wymi i cywilnymi oraz wojną informacyjną. Termin pojawił się już w końcu lat 80. XX w., 
użyty przez amerykańskich analityków wojskowych32, jako scenariusz przyszłej wojny. 
Jednak upowszechnił się znacznie później, głównie za przyczyną wojny w Iraku i ataków 
terrorystycznych na świecie. Po ataku 11 września 2001 roku, zwolennicy teorii twierdzili, 
że proroczo została przepowiedziana przyszłość33. 

Należy wskazać, że istnieje także definicja mówiąca, że jest nią każda wojna, w której 
jednym z głównych uczestników konfliktu nie jest państwo, a silna grupa podmiotów 
niepaństwowych. Zdaje się to jedynie potwierdzać teorię Franka G. Hoffmana34, że 
współczesne konflikty są jedynie twórczym rozwinięciem konfliktów znanych nam z kart 
historii, a modelowym przykładem jest powstanie Spartakusa 35.  

Elementy charakterystyczne dla wojen czwartej generacji to36: 

‒ długotrwałość i skomplikowanie konfliktu; 
‒ terroryzm, rebelia, partyzantka – jako taktyki walki; 

‒ decentralizacja, międzynarodowy charakter; 
‒ ataki kierowane bezpośrednio przeciw przedstawicielom innej kultury, często połą-

czone z aktami ludobójstwa; 
‒ wojna psychologiczna z wykorzystaniem manipulacji medialnych; 

‒ naciski polityczne, gospodarcze, społeczne i wojskowe; 
‒ hierarchia trudna do określenia. 

Wojna czwartej generacji to w końcu konflikt kulturowo-cywilizacyjny, wykraczający 
poza ramy clausewitzowskiej triady rząd – armia – naród, wedle której dotychczas klasy-

fikowano wojny.  

Obecnego konfliktu nie da się zaliczyć do żadnego z wcześniejszych typów37. Wia-

domo o nim jedynie, że bardziej zasadza się na ideach, koncepcjach niż technice. Prze-

                                                                                                                                               
kować progu regularnej wojny. Celem agresji podprogowej jest więc osiągniecie przyjętych celów z jedno-
czesnym powodowaniem trudności w uzyskaniu konsensusu decyzyjnego w międzynarodowych organiza-
cjach bezpieczeństwa z zachowaniem dotychczasowych stosunków biznesowo-dyplomatycznych. 

32 http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108 (dostęp: 31.10. 
2016 r.), s. 18. 

33 Ibidem. 
34 F. G. Hoffman, Hybrid Warfare…, s. 36. 
35 http://www.imperiumromanum.edu.pl/wojny/powstania-niewolnikow-w-antycznym-rzymie/powstanie-

spartakusa/ (dostęp: 03.11.2016 r.). 
36 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil (dostęp: 19.11.2016 r.). 
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paść techniczna między dwiema stronami konfliktu zazwyczaj jest tak ogromna, że trud-

no o jakiekolwiek porównania. Polem walki nie będą więc konkretne cele polityczne czy 
militarne, ale ludzka świadomość38. 

WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE 

„…wojna jest istnym kameleonem, zmieniającym po trosze w każdym poszczególnym 
wypadku swoją naturę”39. 

Nie ulega wątpliwości, że Rosja traktuje Ukrainę i Białoruś jako część swojego daw-

nego imperium i swoją strefę wpływów. Dlatego też, trudno jej jest zaakceptować fakt, że 
Polska, a przede wszystkim kraje nadbałtyckie w 2004 roku stały się członkami NATO. 
Ponadto nie może ona zaakceptować dążenia Ukrainy do wejścia w związek państw 
tworzących Unię Europejską, a także w konsekwencji do paktu militarnego NATO. Dla 
Rosji właśnie Ukraina i Białoruś stanowią ostatnią naturalną strefę buforową przed dalszą 
ekspansją Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie chce się zgodzić na rozszerzenie jego 
ekspansji terytorialnej. Poza tym Rosja potrzebuje „korytarza tranzytowego” i „obszarów 
do koncentracji związków operacyjnych”, wykorzystując terytorium głównie Białorusi, jak  
i prawdopodobnie części pn.-zach. Ukrainy w przypadku prowadzenia działań konwen-

cjonalnych (konfliktu o dużej skali) w obszarze Europy Środkowowschodniej. Nie ulega 
wątpliwości, że również potrzebuje mniejszości narodowych wyżej wymienionych państw, 
a także krajów ościennych w przypadku prowadzenia działań niekonwencjonalnych  
w obszarze Europy Środkowowschodniej. Z ogólnej analizy faktów wynika, że Rosja jest 
zdeterminowana aby odciągnąć Ukrainę od Zachodniej strefy wpływów (gospodarczej, 
finansowej, militarnej) i podporządkować ją własnym interesom przy jednoczesnym braku 
tolerancji dla państw które chcą opuścić Wspólnotę Niepodległych Państw. Jej strategia 
militarna zakłada, że pokojowy porządek na świecie można wprowadzić jedynie za po-

mocą politycznej i militarnej siły. Nie liczy się z Europą i Światem, wnioskując, że ich 
reakcja zawsze będzie spóźniona i mało skuteczna w stosunku to polityki faktów doko-

nanych.  

Klasycznym przykładem tej tezy wydaje się być rosyjskie rozwiązanie sprawy przyłą-
czenia Krymu do Rosji. Po przeprowadzonym referendum 17 marca samozwańcze wła-

dze ogłosiły Krym niepodległym państwem, i niemal natychmiast wystąpiły do Federacji 
Rosyjskiej z prośbą o przyjęcie Krymu w jej skład. Niezwłocznie, bo już 18 marca została 
podpisana umowa między Rosją a Republika Krymu o włączeniu jej w skład Federacji 

                                                                                                                                               
37 Dotychczas znane i opisane były trzy rodzaje działań wojennych: starcia skoncentrowanych mas 

ludzkich jako wojna I generacji, wojny z użyciem zmasowanej siły ognia – wojna II generacji oraz wojny 
manewrowe – III generacja. 

38 https://www.wprost.pl/30061/Wojna-czwartej-generacji (dostęp: 06.11.2016 r.). 
39 C. Clausewitz, O wojnie…, s. 31. 
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Rosyjskiej40. Umowa błyskawicznie została ratyfikowana przez Dumę Państwową bo już 
21 marca, co więcej, Duma w tym czasie zdążyła dokonać zmiany w Konstytucji, dopisu-

jąc do niej dwa nowe podmioty tj. Republikę Krymu oraz „miasto federalnego znaczenia 
Sewastopol”41. Tym sposobem powstał Krymski Okręg Federalny, jako integralna skła-

dowa państwa, która nie wymaga uznania przez społeczność międzynarodową, a for-

malnie stał się częścią Rosji42. Takie błyskawiczne tempo prac legislacyjnych wskazuje 

jednoznacznie, że były one przygotowywane z dużym wyprzedzeniem i były jedynie 
formalnością. Prezydent Władimir Putin, uzasadniając aneksję Krymu w pierwszej kolej-

ności mówił o ochronie ludności narodowości rosyjskiej, później o ochronie narodu krym-

skiego, aby na koniec oświadczyć że decyzja o zajęciu Krymu wynikała z pilnej potrzeby 
powstrzymania NATO od ustanowienia tam swoich baz, równocześnie oskarżając Za-

chód o ignorowanie rosyjskich interesów na Ukrainie43. W tym miejscu można zadać 
pytanie co mógł i co zrobił świat Zachodu, aby temu zapobiec?  

Bohaterami operacji na Krymie i wschodzie Ukrainy były tzw. „zielone ludziki” – ro-

syjskie pododdziały specjalne i rozpoznawcze44. Efekt końcowy ich działalności świadczy 
o tym, że zdolności zbudowane w tych rodzajach wojsk na poziomie planowania, przygo-

towania, wykonania, oceny i zarządzania osiągnęły poziom najwyższy z możliwych.  
Z dużą dozą prawdopodobieństw można przyjąć, że wszechstronne wielowymiarowe 

planowanie oparto na czterech zasadniczych tezach (obszarach przyszłych działań): 
‒ strukturalna słabość Ukrainy w aspekcie dysponowania nowoczesnym sprzętem 

wojskowym zdolnym do rozpoznania sytuacji w pobliżu własnych granic oraz sys-

temu przeciwdziałania inwigilacji – swoboda własnego manewru; 
‒ reforma własnych struktur dowodzenia (dopasowanie do elastycznych potrzeb);   
‒ nie wielkość, a jakość armii45; 

‒ człowiek – najważniejszy element zmiany (podmiot i przedmiot jednocześnie).  
Rosja jest także świadoma tego, że posiada mocne „argumenty gospodarczo-eko-

nomiczne”, od których bardzo często zależni są „możni” tego świata. Ponadto, jest na tyle 
wpływowym krajem że może w dowolnej chwili rozpalić zarzewie nowego konfliktu  
w najbardziej zapalnych rejonach świata, które zaabsorbują uwagę i wysiłek politycznych 
oponentów.  

Z ocen i analiz wynika, że okres kryzysu na Ukrainie był dostatecznie długi, by armia 
i administracja Putina podjęła z wyprzedzeniem nie tylko działania militarne i orga-

                                                           
40 W. Krztoń, Charakterystyczne cechy…, s. 57. 
41 Ibidem, s. 57. 
42 A. Korniejenko, Pełzająca wojna, Kraków 2014, s. 41. 
43 Ibidem, s. 48. 
44 Siły specjalne i rozpoznawcze na całym świecie są szkolone do prowadzenia operacji nieregularnych 

zarówno w kontekście działań ofensywnych jak i defensywnych, to międzynarodowy standard. 
45 Głównie morale armii, a także znamienity wpływ rosyjskiej mniejszości narodowej oraz „Ukraińców  

z wyboru”. 
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nizacyjno-logistyczne, ale i gruntownie przeanalizowała scenariusze i warianty postępo-

wania społeczności międzynarodowej. Ponadto, przygotowanie kontyngentu w mundu-

rach pozbawianych oznak przynależności państwowych (niebędących typowymi mundu-

rami rosyjskich SZ) świadczy o tym, że całą operację starannie zaplanowano, przygoto-

wano ze znacznym wyprzedzeniem przy pełnym współudziale lokalnych sojuszników 
(duża rola operations security – OPSEC 46). Zdaniem autora, dokonano prawidłowej 
oceny rozpoznawczo-wywiadowczej opartej na informacjach pochodzących z systemu 

rozpoznania osobowego i elektronicznego oraz oceny przewidywanego działania (róż-
nych scenariuszy) strony przeciwnej (także społeczności międzynarodowej). Ponadto 

znajomość SZ Ukrainy utworzonych na bazie postsowieckiego wzorca, (znajomość sys-

temu dowodzenia, procesu podejmowania decyzji, kadry dowódczej – absolwentów ro-

syjskich uczelni wojskowych). Dodatkowym elementem działającym na korzyść Rosji byli 
oficerowie ukraińskiej armii narodowości rosyjskiej. Kiedy po rozpadzie ZSSR przyszedł 
czas na reformę Armii Radzieckiej, w ramach której każdy żołnierz miał prawo określić 
się jakiej jest narodowości, i w którym kraju chce służyć po rozpadzie imperium. Znaczna 
część oficerów rosyjskich zadeklarowała się jako „Ukraińcy z wyboru”, gdyż garnizony 
(miejsca służby obecnej) na Ukrainie były dużo bardziej atrakcyjne niż te które oferowała 
rosyjska armia przebudowująca swoje struktury do nowej rzeczywistości, a poziom życia 
był porównywalny, jeśli nie wyższy. Jednak z perspektywy kilkudziesięciu lat okazało się, 
że Ukraina pogrążona w wewnętrzne spory polityczne oraz brak jednoznacznej deklaracji 
o swojej przyszłości (dylemat Wschód – Zachód) znacznie straciła na atrakcyjności służ-
by i życia. Główny powód to dysproporcje ekonomiczne w stosunku do sąsiadów na 
zachodzie (kraje UE, Polska, Słowacja, Węgry), jak i Rosji na wschodzie, która po refor-

mie państwa stała się znacznie bardziej atrakcyjna ekonomicznie. Sfrustrowanie moralne 
(konflikt Rosja – Ukraina choć nieoficjalny doskonale rozpoznawany przez ludzi) wsparte 

aspektem ekonomicznym sprawiło, że był to wyjątkowo podatny „materiał” na realizowa-

nie polityki Rosji na Ukrainie. Nie można wykluczyć, że Rosja szeroko korzystała z takiej 
możliwości, a przykład dowódcy ukraińskiej floty czarnomorskiej47 wydaje się być bardzo 

wymowny.  

Działania (począwszy od Krymu) przeprowadzono w okresie całkowitego rozprężenia 
ukraińskich władz po wydarzeniach na Majdanie i w czasie zmian na kluczowych stano-

wiskach w państwie (nowe stanowiska otrzymały osoby bez należytego przygotowania 

do rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych). Rosjanie przeprowadzili nad-

zwyczaj szybką i skuteczną operację, na którą „Zachód” nie był przygotowany pod 

                                                           
46 Więcej: http://www.opsecprofessionals.org/ (dostęp: 09.11.2016 r.). 
47 Dowódca ukraińskiej floty czarnomorskiej Denis Berezowskij otwarcie wezwał swoich byłych podwładnych 

do przejścia na stronę Rosji. Nie wywołało to wielkiego odzewu, ale na pewno poruszyło marynarzy. W nagrodę 
za swoją zdradę po aneksji Krymu Rosjanie uczynili Berezowskiego zastępcą dowódcy Floty Czarnomorskiej 
(http://www.tvn24.pl) (dostęp: 9.11.2016 r.).  
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względem mentalnym, proceduralnym i wojskowym. Rosyjscy „turyści” zaprezentowali 
całą gamę przedsięwzięć z zakresu maskowania operacyjnego, jak: cisza radiowa (niskie 
prawdopodobieństwo namierzenia ośrodków dowodzenia), trudna identyfikacja przyna-

leżności (różne typy mundurów bez oznaczeń, pojazdy bez numerów rejestracyjnych), 
przemieszczanie sił w pojazdach cywilnych na miejscowych numerach rejestracyjnych, 

zdolność do wsparcia ogniowego rebeliantów z terenu Rosji bez naruszenia granicy 
państwa (artyleria dalekiego zasięgu, rakiety operacyjno-taktyczne), natychmiastowe 

zorganizowanie się lokalnej samoobrony i wsparcie agresorów. Ponadto, niewielkie zor-

ganizowane i wyszkolone pododdziały tj. separatyści wraz ze wspierającymi ich forma-

cjami wojskowymi (specjalnymi/regularnymi) zdolni są do destabilizacji sytuacji w pań-
stwie zwłaszcza w czasie zmiany władzy i dezorganizacji struktur państwowych.  

Można było również odnieść wrażenie, iż Rosja jest stale o dwa kroki do przodu.  
Ma przygotowaną reakcję na coś co dopiero ma się zdarzyć. Intensywność interakcji 
sparaliżowała przeciwnika. Całość operacji została wykonana pod parasolem sił teore-

tycznie niezaangażowanych, ale będących w pobliżu, w wysokim stopniu gotowości do 
użycia. Parasol ochronny wykluczał możliwość przejścia do konfliktu o wysokiej inten-

sywności48. Całość operacji miała się odbyć poniżej progu wojny, z wykorzystaniem for-

malnego statusu przestrzegania prawa międzynarodowego49. Zastosowano czynnik od-

straszania w postaci Floty Czarnomorskiej, co wykluczyło możliwość użycia sił zbrojnych 

Ukrainy. Otwartego konfliktu z Rosją, Ukraina nie miała szansy prowadzić, a tym bardziej 

wygrać. Dodatkowo, konflikt sprzyjał testowaniu (wypróbowaniu) przez Rosję nowej bro-

ni, systemów i taktyki, szczególnie jeśli zostały przetestowane na nowych systemach 
obronnych NATO, które potencjalnie mogą być dostarczone Ukrainie. Pomogło to niejako 
Rosji ocenić jej gotowość w przypadku bezpośredniej konfrontacji z NATO. Wszystkie te 

analizy zdają się jedynie potwierdzać tezę sformułowaną przez Thierry Camous: „Rosja 
jest strukturą imperialistyczną, niebezpieczeństwem dla Europy…”50, a stwierdzenie pre-

zydenta Rosji Władimira Putina: „po pierwsze i najważniejsze warto uświadomić sobie, że 
rozpad ZSRR był największą geopolityczną katastrofą stulecia”51, jest wyraźnym sygnałem 
o mocarstwowych zapędach i nie wydaje się, aby w najbliższej perspektywie miało się 
cokolwiek zmienić. 

KONKLUZJE 

Początek XXI w. niesie ze sobą wiele wyzwań, które widoczne są także w myśleniu 
strategicznym. Poszukiwanie nowych koncepcji, podyktowane rosnącym dysonansem 

                                                           
48 Standard wojny podprogowej. 
49 Jednak nie ulega wątpliwości, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, jak choćby memorandum 

budapesztańskie burząc europejskie status quo, a tym samym stając się agresorem. 
50 T. Camous, Wschód – Zachód. 25 wieków wojen, Wolumen, Warszawa 2011, s. 197. 
51 http://www.psz.pl/162-wschod/rosja-wladimir-putin-upadek-zsrr-katastrofa (dostęp: 07.11.2016 r.). 
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między ideami wczesnego okresu pozimnowojennego umieszczonymi w kontekście Re-

wolucji w dziedzinie wojskowości, a praktyką polityki bezpieczeństwa wielu państw, do-

prowadziło do krytyki paradygmatu bezpieczeństwa opartego na kluczowym znaczeniu 
technologii w organizacji systemów obronności państw, a także sposobów prowadzenia 
działań zbrojnych.  

Podstawowym zarzutem jest niemożność przezwyciężenia impasu, w jakim znalazła 
się współczesna sztuka wojenna na skutek rosnącej złożoności konfliktów oraz sposo-

bów i metod ich rozstrzygnięcia. 
Wiele wskazuje na to, że także kolejne wojny będą prowadzone na podobnych zasa-

dach. Elastyczne struktury, zdecentralizowane dowodzenie52 i samodzielność dowódców 
niższego szczebla bardziej oparte na osiągnięciu myśli przewodniej zwierzchnika, a zna-

cznie mniej na prowadzeniu go do działania rozkazami i oczekiwaniem na podjęcie decy-

zji. Teren przestanie być kluczowym czynnikiem walki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie 
ma skrystalizowanego podziału swój – obcy i frontu, a walka o informację, „rząd dusz” 
mieszkańców terenu, a także wymiar cybernetyczny wojny będą miały decydujące zna-

czenie, która ze stron osiągnie zamierzone cele. Natomiast pewnym jest, że wojna hy-

brydowa, „zielone ludziki”, partyzanci czy inne formacje prowadzące działania nieregular-

ne nie mogłyby i nie będą mogły sprawnie realizować swoich celów bez poparcia lokalnej 
ludności, która zapewni transfer informacji, udzieli schronienia, uzupełni zaopatrzenie czy 
zorganizuje pomoc medyczną. Także w przypadku wojny hybrydowej na Ukrainie ten 
czynnik wydaje się być decydującym o powodzeniu operacji i jest bardzo prawdopodob-

ne, że kolejnymi punktami zapalnymi mogą się stać kraje o podobnej strukturze etnicznej. 
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STRESZCZENIE  

W pierwszej części artykułu autor w sposób syntetyczny przedstawia etymologię po-

jęcia wojna hybrydowa, a także jej pochodne. Skrótowo charakteryzuje wojnę hybrydową 
według poglądów teoretyków amerykańskich, rosyjskich oraz z krajów bałtyckich. Poru-

sza także problematykę wojny czwartej generacji oraz przedstawia poglądy teoretyków 
polemologii na przyszłe wojny. W drugiej części opracowania autor dokonuje analizy 
wybranych aspektów wojny hybrydowej na Ukrainie oraz formułuj generalne wnioski 
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dotyczące specyfiki tej wojny. W konkluzji w syntetycznym ujęciu identyfikuje charakter 
przyszłych wojen oraz ich specyfikę. 

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa na Ukrainie, wojny czwartej generacji, operacja na 

Krymie, zielone ludziki, przyszły konflikt, polemologia. 

SUMMARY 

In the first part of this publication author is describing in short form what it is the hy-

brid warfare, what is the genealogic of it. Moreover, he is writing about others synonyms 

which are using to describe the war of present time. In short form he is presented ideas 

of modern and future war (hybrid warfare – fourth-generation warfare) according to west-

ern and eastern theoreticians of war. In the second part author is making some analysis 

of selected events of Ukrainian war, and formulate general conclusions connected with it. 

In the last part is presented general opinions connected future war and it specificity. 

Key words: hybryd war on Ukraine, the wars of 4th generation, operation on Krime, 
green people, the future conflict, polemology 
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AGRESJA HYBRYDOWA JAKO WYZWANIE PAŃSTW EUROPY 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ? 

„Każdy wiek ma swój rodzaj wojny z własnymi ograniczeniami i percepcją”1. 

Konflikt militarny na Ukrainie, który trwa od wiosny 2014 r., wywołuje ożywioną dys-

kusję w gronie polityków, dziennikarzy, a przede wszystkim analityków bezpieczeństwa 
międzynarodowego na temat ewolucji współczesnych konfliktów zbrojnych. Agresja do-

konana na Półwyspie Krymskim oraz we wschodniej Ukrainie została określona jako 
„wojna hybrydowa”. 

Współcześnie tzw. wojna hybrydowa jest przedstawiana jako idealna alternatywa dla 
jawnej agresji przez podmiot zarówno państwowy, jak i niepaństwowy. We współcze-

snym środowisku międzynarodowym użycie siły, zwłaszcza zbrojnej, jest ograniczone  

i wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i politycznymi2. Wyjątki zakazu uży-

cia siły w środowisku międzynarodowym określono w art. 51 Karty Narodów Zjednoczo-

nych. Pomimo przyjmowania przez państwa regulacji ograniczających lub zakazujących 
prowadzenia wojen, m.in. II Konwencja Haska – Konwencja Drago–Portera z 1907 r., 

Pakt Ligi Narodów w 1919 r. art. 10, 11 i 13 czy Pakt Brianda–Kellogga z 1928 r. (art. 1), 

państwa nadal prowokowały konflikty zbrojne, które kończyły się katastrofalnie dla spo-

łeczności międzynarodowej. Tragiczne doświadczenia stosunków międzynarodowych nie 
stanęły jednak na przeszkodzie w drugiej połowie XX w. wielu tragicznym dla społe-

czeństw konfliktom, których zgodność z prawem międzynarodowych była sporna3.  

Nowe wyzwania na przełomie XX i XXI wieku sprowokowały dyskusję nad determi-

nantami zmian legalności użycia siły, przede wszystkim zbrojnej w kierunku uelastycz-

nienia zasad jej stosowania. Jednak rozluźnienie rygorów regulujących użycie siły, wspie-

rane bardzo często przez najsilniejszych aktorów współczesnej sceny międzynarodowej, 

                                                           
1 C. von Clausewitz, On War, Princeton 1989, s. 593. 
2 Art. 2 ust. 3 i 4 Karty Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90. 
3 J. Zajadło, Dylematy interwencji humanitarnej, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2015, s. 89–90. 
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może działać przeciwko najwyższym celom społeczności międzynarodowej przyjętych na 
forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie utrzymania pokoju. Z tego powo-

du wyjątki od przyjętych reguły i zobowiązań należy rozumieć tak wąsko, jak to jest moż-
liwe4. Niestety państwowe podmioty stosunków międzynarodowych, związane zobowią-
zaniami Karty Narodów Zjednoczonych, w realizacji swoich interesów narodowych środ-

kami siłowymi nadinterpretują art.51 i działają na granicy prawa, która równocześnie jest 
trudna do ostatecznego zdefiniowania5. Przez wiele dekad problem stanowiła kwestia 
zdefiniowania aktu zbrodni agresji. Nie pomogła w jej ostatecznym określeniu Rezolucja 
Zgromadzenia Ogólnego nr 3314 z 14 XII 1974 r., w której starano się doprecyzować akt 
agresji zbrojnej dokonanej przez państwo6. Obecnie wydaje się, że rozwiązanie problemu 
mogą przynieść działania Komitetu Przygotowawczego ds. Ustanowienia Międzynarodo-

wego Trybunału Karnego, które zdefiniowały pojęcie zbrodni agresji i przygotowały pod-

stawy prawne do jej osądzenia7. Pozwoli to najwcześniej od 2017 r. w miarę skutecznie 
ścigać nie tylko podmioty dokonujące aktu agresji w środowisku międzynarodowym, ale 
również osoby odpowiedzialne za ich planowanie i dokonanie8. 

Można przyjąć, że zjawisko wojny zostało w istotny sposób ograniczone i ujęte w ramy 

prawne tak skutecznie, jak to jest możliwe. Niestety nadal pojawiają się w środowisku 
międzynarodowym podmioty pragnące rozwiązań siłowych przy realizacji interesów naro-

dowych. Wieloaspektowe użycie siły i agresja zbrojna, choć już nie wojna, nadal w istotny 

sposób destabilizują obecny ład międzynarodowy. O ile podmioty państwowe starają się 
usprawiedliwiać swoje działania na gruncie prawa międzynarodowego, to jednocześnie 
pojawiły się niepaństwowe podmioty środowiska międzynarodowego, które nie potrzebu-

ją usprawiedliwienia dla swoich agresywnych działań zbrojnych. Dla państw przestrzega-

nie prawa jest istotnym elementem uznania przez społeczność międzynarodową, lecz 
równocześnie może stanowić istotną przeszkodę w realizacji interesów narodowych. 
Rozwiązaniem w tej sytuacji dla wielu podmiotów w środowisku międzynarodowym jest 
zastosowanie siły w ramach agresji hybrydowej, często nazywanej wojną hybrydową. 

Adekwatnym określeniem do współczesnej formy agresji, która jest aktualnie najbar-

dziej rozwiniętą, wydaje się przyjęcie przymiotnika „hybrydowa”. Etymologię jego należy 
oczywiście zaczerpnąć z łacińskiego słowa „hybryda” – „coś, co składa się z różnych 

                                                           
4 J. Morris, Prawo, polityka i użycie siły, [w:] Strategia we współczesnym świecie, red. J. Baylis, J. Wirtz 

C.S. Gray, E. Cohen, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 119.  
5 J. Zajadło, Dylematy interwencji…, s.104. 
6 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie definicji agresji  

z 14 grudnia 1974 r., [w:] Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Prawo przeciwwojenne. Zbiór doku-
mentów, red. M. Flemming, Agencja Artekon, Warszawa 1991, s. 230–231. 

7 Zob. szerzej: P. Grzebyk, Definicja zbrodni agresji (po konferencji przeglądowej MTK), „PAŃSTWO  
i PRAWO” 2011, nr 1, s. 45–58. 

8 Zob. T. Iwanek, Zbrodnia agresji w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego 
MTK, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, nr 11, s. 287–307. 
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elementów, często do siebie niepasujących”9. Hybrydyzacja powoduje połączenie róż-
nych właściwości w ramach jednej całości przy zachowaniu specyficznych cech rozstrzy-

gających jednak o polepszeniu zdolności nowego organizmu czy efektywności działań.  
Doświadczenia w kwestii tzw. obecnie agresji/wojny hybrydowej płyną z wcześniej-

szych konfliktów np. ery wojen napoleońskich w Hiszpanii, gdy Brytyjczycy prowadzili 
działania regularne i nieregularne przeciw Francuzom, czy rewolucji arabskiej w Syrii  
w 1918 roku, gdy zjednoczone przez W. Brytanię plemiona arabskie przejęły z rąk turec-

kich fort Akaba oraz Damaszek. Biorąc pod uwagę historyczne doświadczenia z działań  
o podobnym charakterze, obecnie na agresje hybrydowe w środowisku międzynarodo-

wym należy spojrzeć z innej perspektywy, która uwzględnia ewolucję środków oddziały-

wania na strony sporu czy konfliktu.  

Współcześnie wojna (agresja) hybrydowa obejmuje równolegle „działania konwen-

cjonalne, działania nieregularnych formacji paramilitarnych, wraz aktami terrorystycznymi 

i kryminalnymi oraz masową przemocą”10. Sojusz Północnoatlantycki (NATO) definiuje 
zagrożenie hybrydowe jako zagrożenie, które jest powodowane przez aktualnego bądź 
potencjalnego przeciwnika tzn. państwo, podmiot nie-państwowy, terrorystów, którzy 
posiadają możliwość równoczesnego i adekwatnego zaangażowania standardowych i nie-

standardowych środków w celu osiągnięcia założonych celów11. Tego typu konflikt można 
scharakteryzować poprzez powiązanie konwencjonalnej i nieregularnej taktyki, zdecentra-

lizowanego planowania i działania, niepaństwowych aktorów korzystających zarówno z pro-

stych, jak i wyszukanych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań12. 

Obecnie podczas konfliktu zbrojnego decydenci posiadają w swojej dyspozycji sze-

roki wachlarz możliwości, włączając standardowe wysoko wyspecjalizowane jednostki 

wojskowe do realizacji tradycyjnych form działań bojowych, wojska specjalne oraz zaa-

wansowane środki walki informacyjnej poprzez platformy technologiczne13. Koncepcja 

hybrydowa nie jest nowym sposobem przeprowadzenia agresji, ale jej środki, które są 
również wyspecjalizowane i śmiertelne, odpowiadają nowym potrzebom we współcze-

snych uwarunkowaniach cywilizacyjnych. Hybrydowość to logiczna kombinacja strategii  
i taktyki zmierzająca do wymieszania różnych typów działań zbrojnych14. Współczesną 
cechą hybrydowości konfliktów jest działanie w płaszczyźnie terytorialnej i wirtualnej.  
O ile walka o terytorium jest elementem tradycyjnym konfliktów, to wirtualna płaszczyzna 

                                                           
9 Zob. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 15.06.2016 r.). 
10 F. Hoffman, Conflict in the 21 st Centaury: The Rise of Hybryd War, Wydawnictwo Potomac Institute 

for Policy Studies, Arlington 2007, s. 8. 
11 Zob. A. Roosevelt, GAO Finds Hybrid Warfare Not Defined; DoD Says Not New Way of War, “De-

fense Daily”, 14.09.2010, Nr 52, s. 1. 
12 C.S. Gray, Another Bloody Century: Future Warfare, Phoenix, London 2016, s. 14. 
13 Strona internetowa czasopisma Small Wars Journal: http://smallwarsjournal.com, A. Deep, Hybrid 

War: Old Concept, New Techniques (dostęp: 14.01.2016 r.). 
14 D.T. Lasica, Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, School of Advanced Military 

Studies, Fort Leavenworth 2009, s. 11. 
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podlega ciągłej ewolucji co do zakresu, jak i form wykorzystywanych narzędzi. Walka jest 
prowadzona w szerokim i wielowymiarowym kontekście, gdzie konfrontacja lub rywaliza-

cja między głównymi stronami jest przenoszona równolegle poza obszar działań militar-

nych15.  

Podmioty bezpieczeństwa militarnego definiują wojnę (agresję) hybrydową uwzględ-

niając własne interesy, bądź starają się nie definiować w sposób jednoznaczny i szcze-

gółowy tego szczególnego rodzaju agresji pomiędzy podmiotami stosunków międzynaro-

dowych16. Z pewnością ten rodzaj oddziaływania na przeciwnika zawiera w sobie nowe 
formy walki stosownie do rozwoju cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw, które 
stają się obiektem tej agresji. Definicje agresji skonstruowane są w sposób ogólny  
i sprowadzają się do określenia podmiotu stosującego agresję (aktorzy państwowi, nie-

państwowi i czasami wyodrębniona kategoria terrorystów) oraz form tej agresji, zazwyczaj 

konwencjonalnych czy tradycyjnych, jak również ogólnie ujętych jako niekonwencjonalne.  
W współczesnej literaturze przedmiotu pierwsze użycia bardziej popularnego terminu 

wojna hybrydowa można doszukiwać się na początku XXI wieku w analizie Williama  
J. Nemetha użycia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Czeczenii17. Najbardziej prekur-

sorskie i popularyzatorskie opisy tego rodzaju działań zostały dokonane w 2005 roku  
w anglosaskiej literaturze przez amerykańskiego analityka Franka G. Hoffmana18. Dla 

porównania w Federacji Rosyjskiej współczesnej wykładni tej koncepcji działań dokonał 
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walery Gierasimow19. 

Zgodnie z wykładnią G. Hoffmana wojny hybrydowe zawierają różne metody działań 
wojennych, wliczając w to działania konwencjonalne i nieregularne taktyki, akty terrory-

styczne, obejmujące masową przemoc i działania przestępcze. Działania hybrydowe mogą 

być prowadzone przez państwa i podmioty pozapaństwowe bezpośrednio realizowane 
zarówno przez małe zespoły bojowe, jak i większe zgrupowania, które są koordynowane 
aby osiągnąć efekt synergii. W działaniach wykorzystywane są nowoczesne technologie 
wojskowych w połączeniu z taktyką działań partyzanckich i specjalnych. Instrumentalnie 
wykorzystywana jest aktywność grup przestępczych, których zadaniem jest powodować 
chaos i proces rozkładu atakowanego podmiotu. 

                                                           
15 A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] Asymetria i hybrydowość 

– stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała i B. Zapała, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 
Warszawa 2015, s. 14–15. 

16 Zob. A. Roosevelt, GAO Finds Hybrid Warfare Not Defined; DoD Says Not New Way of War, “De-
fense Daily”, 14.09.2010, Nr 52, s. 1. 

17 W.J. Nemeth, Future war and Chechnya: A case for hybrid warfare, Monterey, CA 2002, http://cal-
houn.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1 (dostęp: 2.09.2015 r.). 

18 J. N. Mattis, F. Hoffman, Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars, “Proceedings Magazine”, U.S. Naval In-
stitute, November 2005,s. 23. Por. strona internetowa Instytutu Potomac: http://www.potomacinstitute.org, F.G. 
Hoffman, Conflict in the 21st century: Rise of the Hybrid Wars, Arlington 2007 (dostęp: 28.08.2015 r.). 

19 Strona internetowa The Financial Times: http://www.ft.com, S. Jones, “Ukraine: Russia’s new art of war”, 
28.08. 2014 (dostęp: 15.12.2014 r.). 
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Dla porównania w ocenie gen. Walerego Gierasimowa w odniesieniu do wcześniej-

szych konfliktów znaczną rolę zyskały niemilitarne środki prowadzenia działań wojen-

nych. O wiele większe znaczenie ma położenie nacisku na kombinację środków politycz-

nych, ekonomicznych i humanitarnych w połączeniu z prowadzeniem działań psycholo-

gicznych wobec ludności w rejonie konfliktu. Środki militarne wykorzystywane są w ra-

mach wojny informacyjnej oraz operacji wojsk specjalnych, zwłaszcza poprzez działania 

asymetryczne. Konwencjonalne siły zbrojne wykorzystywane są w końcowych fazach 
operacji jako siły pokojowe lub stabilizacyjne, aby ostatecznie zachować efektywną kon-

trolę na procesem przejmowania władzy. Dużą rolę odgrywa wykorzystywanie zaawan-

sowanych technologii informacyjnych w komunikacji wewnętrznej agresora w celu osła-

bienia efektywności sprawowania kontroli nad stanem bezpieczeństwa wewnętrznego 
zaatakowanego podmiotu oraz wykorzystanych przy mobilizacji i kierowaniu sprzyjającej 
opozycji20. 

Autorzy podkreślają ewolucję współczesnych konfliktów poprzez położenie nacisku 
na takie działania jak decentralizację struktur dowodzenia, łączenie strategicznego, ope-

racyjnego i taktycznego poziomu działań, a także wzrost znaczenia niemilitarnych środ-

ków w prowadzeniu działań. Następuje wzrost znaczenia małych uzbrojonych grup, które 
są centralnie zarządzane i prowadzą działania nieregularne zarówno w środowisku cy-

wilnym, jak i w obszarze wojskowym. Rosyjski generał nie używa pojęcia „wojna hybry-

dowa”, lecz buduje scenariusz agresji, wykorzystując współcześnie dostępne narzędzia 
zarówno militarne, jak i niemilitarne, przypisując tym ostatnim zwiększoną rolę w nowym 
modelu agresji. 

Warto w rozważaniach uwzględnić rozwinięcie koncepcji Walerija Gierasimowa przez 
Sergieja Czekinowa i Sergieja Bogdanowa, którą przedstawili w październiku 2013 r. 
własną koncepcję wojny nowej generacji składającej się z następujących faz: 
1) „prowadzenie działań asymetrycznych w celu osłabienia przeciwnika i stworzenia 

sprzyjających warunków do interwencji przez zastosowanie środków informacyj-

nych, psychologicznych, dyplomatycznych i ekonomicznych, 

2) dezorientacja dowództwa armii oraz politycznego przywództwa kraju stanowiącego 
obiekt agresji za pomocą kombinacji jawnych i tajnych operacji specjalnych prowa-

dzonych za pośrednictwem mediów, dyplomacji i agencji pozarządowych. Operacje 
te polegają przede wszystkim na wykorzystaniu sprzeczności w stanowiącym obiekt 
agresji kraju i wprowadzeniu fałszywych informacji, danych, instrukcji oraz rozkazów 
do przestrzeni informacyjnej wspomnianych podmiotów. 

3) zastraszanie, mylenie i korumpowanie przedstawicieli elit przywódczych i wojska. 
Działanie to ma doprowadzić do złamania woli oporu nieprzyjaciela oraz zdezinte-

growania jego struktur dowodzenia, 

                                                           
20 Strona Ogólnorosyjskiej Gazety Codziennej: http://www.vpk-news.ru, В. Герасимов, Ценность 

науки в предвидении, „Военно-промышленный курьер”, 27 II 2013 r. (dostęp: 29.11.2015 r.). 
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4) zastosowanie na szeroką skalę różnorodnych środków propagandy wpływających 
na wzrost nastroju niepewności i poczucia zagrożenia w społeczeństwie. Efekt ten 
jest potęgowany m.in. przez działania dywersyjne i wywrotowe prowadzone przez 
różne grupy zbrojne i organizacje paramilitarne, 

5) ustanowienie strefy zakazu lotów nad terytorium zaatakowanego państwa, blokada 
dróg, mostów i węzłów komunikacyjnych, wykorzystanie prywatnych organizacji  
o charakterze zbrojnym oraz grup złożonych z przeciwników ustroju społecznego  
i porządku politycznego kraju stanowiącego obiekt agresji, 

6) rozpoczęcie działań zbrojnych poprzedzonych akcją rozpoznawczą i wywiadowczą 
prowadzoną przy użyciu różnorodnych technologii i środków (operacje sił specjal-

nych, wywiad radioelektroniczny, użycie wywiadowczych i nawigacyjnych środków 
kosmicznych), 

7) wdrożenie działań zbrojnych w jednej przestrzeni informacyjnej gwarantującej ze-

społową świadomość sytuacyjną, co umożliwia kierowanie dużą ilością różnorod-

nych sił i środków w walce między innymi dzięki wsparciu z kosmosu, 
8) przejęcie kontroli nad punktami oporu nieprzyjaciela i zniszczenie ocalałych jedno-

stek wroga, przy wykorzystaniu sił specjalnych, których zadanie polega na rozpo-

znaniu potencjału i zdolności bojowych przeciwnika, a następnie przekazaniu pre-

cyzyjnych danych dotyczących pozycji i położenia punktów oporu nieprzyjaciela. 
Umożliwia to uderzenie z zastosowaniem broni precyzyjnego rażenia, co powoduje 
zniszczenie wszelkich miejsc oporu. Ostatnim etapem działań jest metodyczne zaj-

mowanie wrogiego terytorium przez wojska lądowe”21. 

Obecnie możemy wyróżnić dwa konflikty, na podstawie których możliwe jest zbudo-

wanie modelu współczesnej agresji hybrydowej. Pomimo tego, że podobne konflikty 
miały już miejsce w historii wojen22, to obecnie zainteresowanie badaczy przyciągają 
analizy konfliktów na Bliskim Wschodzie, związane działaniami prowadzonymi przez tzw. 
Państwo Islamskie oraz agresja Federacji Rosyjskiej we wschodniej Ukrainie. O ile w konflik-

cie w Syrii i Iraku agresorem jest organizacja terrorystyczna, to na Ukrainie rolę wiodącą 
odgrywa sąsiednie państwo – Federacja Rosyjska. W warunkach Europy Środkowo-Wscho-

dniej model syryjski, którego głównym celem było fizyczne zniszczenie państwa oraz 
zdobycze terytorialne, ma znikomą rację bytu. Zbudowany po 1945 ład międzynarodowy 
oparty na systemie autoryzowanym przez mocarstwa światowe poprzez struktury Orga-

nizacji Narodów Zjednoczonych wydaje się względnie stabilny, pomimo lokalnych napięć 
i kryzysów międzypaństwowych. Konflikt międzypaństwowy o wysokiej intensywności na 
poziomie wojny jest nadal mało prawdopodobny.  

                                                           
21 M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbroj-

nych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s.16.  
22 Szerzej zob. Hybrid warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, ed. 

W. Murray, P.R. Mansoor, Cambridge University Press, New York 2012. 
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Wysoce możliwe wydaje się natomiast, po doświadczeniach niewypowiedzianej agresji 
rosyjskiej na Ukrainie, destabilizowanie sąsiadów bez wywołania konfliktu militarnego na 
dużą skalę w celu osiągnięcia własnych celów w polityce wewnętrznej i międzynarodo-

wej. Przykład ten jest również na tyle istotny, ponieważ ukazuje potencjalną możliwość 
prowadzenia agresywnych działań, które jednak nie wykraczają poza przyjęte granice i jedno-

cześnie nie pozwalają zdefiniować jednoznacznie pojęcie konfliktu czy agresji, zwłaszcza 
zbrojnej oraz w sposób wiarygodny określić jej głównego autora.  

W przypadku działań we wschodniej Ukrainie możemy wyróżnić dwa zasadnicze ro-

dzaje agresji tj. z ograniczonym użyciem sił i środków militarnych oraz prowadzenie dzia-

łań militarnych na pełną skalę. W pierwszym etapie agresji wobec Ukrainy zastosowano 
metody wojskowych działań nieregularnych oraz terrorystyczne. W pierwszych dniach 
agresji na plan pierwszy wysunięto działania demonstracyjne wojsk o rzekomo niewia-

domej przynależności oraz akcje sił specjalnych występujących jako lokalne grupy para-

militarne demonstrujące w sposób skrajny niezadowolenie z sytuacji wewnętrznej mniej-

szości rosyjskojęzycznej. Główny wysiłek skupiono na inicjowaniu niezadowolenia spo-

łecznego mniejszości, antagonizowaniu grup narodowościowych, manipulowanie nastro-

jami obywateli w celu budowaniu negatywnego i wysokiego napięcia w stanie bezpie-

czeństwa wewnętrznego. W konsekwencji tego regularne siły wojskowe Federacji Rosyj-

skiej otrzymały zadanie zajęcia lub blokowania strategicznych i operacyjnych obiektów 
(administracji rządowej, infrastruktury krytycznej oraz wojskowej) w celu ich zabezpie-

czenia przed „nieuprawnionym” przejęciem lub niszczeniem. Przy całkowitej dominacji 
militarnej przez siły zewnętrzne i zastraszenie lokalnych społeczności dokonano formal-

nego przejęcia władzy poprzez przeprowadzenie wyborów do niezależnych od ukraiń-
skich instytucji rządowych organów władzy.  

Następnym etapem agresji wobec Ukrainy była destabilizacja jej wschodniej części 
również w znacznym stopniu zdominowanej przez ludność rosyjskojęzyczną. Po nieuda-

nej realizacji scenariusza znanego już z wcześniejszych działań na Półwyspie Krymskim 
przystąpiono do zdecydowanej realizacji opcji operacji militarnej poprzez maksymalne 

wykorzystanie narzędzi wojskowych. Lokalne tzw. siły samoobrony, napływowi „ochotni-

cy” oraz pododdziały złożone z żołnierzy regularnych sił wojskowych Federacji Rosyjskiej 
rozpoczęły działania bojowe na pełną skalę z wykorzystaniem nowoczesnego i zaawan-

sowanego sprzętu wojskowego, którego przynależność w pierwszych dniach walk stara-

no się ukrywać. Na terenach opanowanych przez tzw. „separatystów” ustanowiono nowe 
samozwańcze władze, które usiłowały usankcjonować swoje istnienie na gruncie praw-

nym. W uzupełnieniu, nieformalne grupy zbrojne w sposób skryty powiązane z nową 
władzą i przez nią inspirowane dokonywały aktów terroru wobec grup ludności i lokalnych 
działaczy lojalnych wobec ukraińskich instytucji centralnych. Inspirowano przeprowadze-

nie aktów terrorystycznych o charakterze kryminalnym wymierzonych w ukraińskojęzycz-

ną ludność i przeprowadzenie działań terrorystycznych skierowanych w przedstawicieli 
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społeczności międzynarodowej. W uzupełnieniu zastosowano zastraszenie ewentualną, 
a późniejszym czasie przeprowadzoną w sposób nieformalny, interwencją wojskową. 
Zgrupowanie dużej ilości wojsk rosyjskich przy granicy wschodniej Ukrainy oraz przepro-

wadzane manewry wojskowe w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów walk na wschodniej 
Ukrainie w sposób istotny determinowały zachowawcze działania sił rządowych Ukrainy, 
a następnie niepowodzenie ukraińskiej operacji antyterrorystycznej w 2014 r. 

Równorzędnym elementem agresji wobec terytorium Ukrainy były działania niemili-
tarne. Wyróżnić w nich należy przede wszystkim działalność służb specjalnych polegają-
cą na rozpoznaniu operacyjnym oraz organizowaniu i kierowaniu działaniami o charakte-

rze sabotażowo-terrorystycznym, jak również walką elektroniczną23. Równolegle prowa-

dzono bardzo aktywne działania dyplomatyczne nakierowane na niwelowanie negatyw-

nych skutków agresji oraz budowę pożądanego przez stronę rosyjską obrazu konfliktu  
w środowisku międzynarodowym. Ofensywa dyplomatyczna powiązania była z szanta-

żem ekonomicznym w którym akcentowano przede wszystkim uzależnienie finansowe i su-

rowcowe Ukrainy od Federacji Rosyjskiej, a także położenie na obszarze WNP rynków 
zbytu dla ukraińskich produktów przemysłowych, które będą niedostępne dla ukraińskich 
przedsiębiorstw po zmianie orientacji politycznej władz centralnych na proeuropejską24. 

Prowadzenie agresji zarówno środkami militarnymi, jak i niemilitarnymi, wymagało 
zastosowanie odpowiednich działań psychologicznych. Do zasadniczych zadań można 
zaliczyć budowę pozytywnego wizerunku i podkreślanie znaczenia Federacji Rosyjskiej 

dla stabilności oraz bezpieczeństwa systemu międzynarodowego, budowę sceptycznego 
lub krytycznego stosunku społeczeństw i rządów państw członkowskich NATO oraz UE 
wobec polityki nowej administracji w Ukrainie oraz zmobilizowanie społeczeństwa rosyj-

skiego wobec potencjalnie wrogiej polityki ze strony państw zachodnich25. Podstawowymi 

narzędziami wykorzystywanymi do tego typu działań były przede wszystkim budowane  
w tym celu państwowe, jak i sponsorowane przez FR, agencje informacyjne, tzw. agenci 

wpływu umieszczeni w środowiskach opiniotwórczych społeczeństw państw zachodnich, 
dygnitarze w międzynarodowych instytucjach politycznych i ekonomicznych, jak i etatowi 
pracownicy rosyjskiej dyplomacji. 

                                                           
23 Szerzej zob. strona internetowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: http://www.abw.gov.pl,  

P. Żochowski, Rosyjska „niewypowiedziana wojna” – konsekwencje dla sektora siłowego FR, „Przegląd 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE” (dostęp: 24.05.2016 r.).  

24 Strona internetowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: http://www.abw.gov.pl, Ł. Skoneczny, 
Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE”, s. 47 (dostęp: 24.05.2016 r.).  

25 Szerzej zob. strona internetowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: http://www.abw.gov.pl,  
J. Darczewska, Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie? „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE” (dostęp: 24.05.2016 r.). 
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WNIOSKI 

Przeprowadzona na Ukrainie agresja jest modelowym przykładem praktycznej reali-
zacji przyjętych przez decydentów współczesnego państwa założeń i koncepcji działań 
zmierzających do destabilizacji podmiotu państwowego we współczesnych uwarunkowa-

niach polityczno-ekonomicznych, deklarowanych zasadach i wartościach współczesnej 
demokracji oraz prawnych gwarancjach niepodległości i integralności terytorialnej państw 
w Europie. 

Podstawą wszystkich tego rodzaju działań jest wykorzystanie lub stworzenie odpo-

wiednich uwarunkowań polityczno-społecznych na obszarze, który będzie celem poten-

cjalnej agresji. Mogą być wykorzystane już istniejące uwarunkowania lub agresor musi 

podjąć działania w sferze polityczno-gospodarczej w celu ich ustanowienia. Do warunków 
podstawowych przeprowadzenia agresji hybrydowej należy zatem zaliczyć przede 
wszystkim poważny kryzys polityczny wynikający z przyczyn ekonomicznych, etnicznych 

lub religijnych. Podstawą przyszłej agresji jest podjęcie działań antagonizujących mniej-

szości narodowych lub religijnych i posłużenie się tymi, które mogą być przychylne po-

tencjalnemu agresorowi. Okolicznością potęgującą prawdopodobieństwo sukcesu jest 
posiadanie możliwości wykorzystania elit politycznych, społecznych lub gospodarczych, 
które mogą być użyteczne przy odpowiednim co do interesów agresora ukierunkowaniu 

protestu oraz późniejszej legitymizacji efektów agresji. Kwestią rozstrzygającą w tym 
obszarze jest posiadanie możliwości wpływu na elity terytorialnych organów odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, ponieważ to one w sposób ostateczny mogą 
się przyczynić do sukcesu lub porażki podjętych przez agresora działań. W rosyjskiej 
koncepcji agresji hybrydowej określono to jako posiadanie potencjału protestu26. Równo-

legle istotnym warunkiem sukcesu agresji hybrydowej jest możliwość skutecznego od-

działywania propagandowego na społeczeństwo atakowanego państwa, a zwłaszcza 
dotarcie do zantagonizowanych części społeczeństwa w celu zainicjowania, pogłębienia 
oraz ukierunkowania ich destrukcyjnych działań wobec państwa, którego są obywatelami. 

Innym istotnym warunkiem udanej agresji hybrydowej jest potencjał atakowanego 
państwa. Niebagatelne znaczenie nabiera jego zdolność do szybkiej, adekwatnej i efektywnej 
reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową. Zasadniczą kwestią jest wczesna świadomość 
organów decyzyjnych o możliwości wrogich działań innego podmiotu oraz szybkie rozpo-

znanie symptomów świadczących o podjęciu przez agresora przedsięwzięć zmierzają-
cych do stworzenia warunków niezbędnych do wykonania skutecznej i wielopłaszczy-

znowej agresji. Świadomość zagrożeń oraz zdolność szybkiej prewencyjnej operacji  
w zagrożonych obszarach aktywności państwa oraz neutralizacja działań podjętych przez 
agresora na początkowym, zazwyczaj niemilitarnym etapie, pozwala skutecznie przeciw-

stawić się wrogim działaniom. W scenariuszu, gdy elity rządzące nie są w stanie rozpoznać 
                                                           

26 B. Герасимов, Ценность науки…, s. 2. 
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odpowiednio wcześnie sytuacji zagrażającej integralności politycznej i terytorialnej pań-
stwa, istotną rolę odgrywa zdolność do szybkiej reakcji, zarówno na poziomie decyzyj-

nym jak i wykonawczym, na zaistniałe lub wysoce prawdopodobne zagrożenie. Równie 
istotną zdolnością w tej sytuacji jest możliwość szybkiej mobilizacji oraz użycia sił i środ-

ków utrzymania porządku publicznego przeciw podmiotom stwarzającym sytuacje kryzy-

sowe, które mogą prowadzić do użycia siły. Współcześnie zdolnością rozstrzygającą  
w obronie dla państwa, które potencjalnie może być zagrożone agresją o charakterze 
hybrydowym, jest posiadanie sił i środków wojskowych, które mogą być zmobilizowane  
i użyte na obszarze objętym zagrożeniem w sposób natychmiastowy. Czas reakcji musi 
być ograniczony w skrajnych sytuacjach nawet do kilkunastu godzin. 

Współcześnie agresja hybrydowa może być alternatywą dla klasycznej konfliktów 
zbrojnych czy ingerencji w stabilność państwa lub regionu przez podmiot, który nie za-

mierza inicjować wielkoskalowego konfliktu zbrojnego. Obecnie użycie siły militarnej 
skutkuje, tak jak już wspomniałem, wieloma poważnymi skutkami w środowisku między-

narodowym oraz alienacją wśród społeczności międzynarodowej. Korzystniejsze jest, z punk-

tu widzenia potencjalnego agresora, wielowymiarowe destabilizowanie atakowanego 

kraju. Z tego też powodu przywódcy Federacji Rosyjskiej podjęli działania, które zmierza-

ły do aktywnego i całościowego wspierania sił separatystycznych we wschodniej części 
Ukrainy. Podczas agresji zostały wykorzystane w sposób skoordynowany wszystkie 
dostępne siły i środki, które zostały użyte zgodnie z wcześniej wypracowanymi i określo-

nymi zasadami i zagwarantowały sukces agresorowi. Głównym celem pierwszej fazy 

agresji było zajęcie strategicznego terytorium, które gwarantowało przewagę militarną  
w basenie Morza Czarnego oraz w sferze psychologicznej skutkowało odrodzeniem 
imperialnej dumy i ambicji znacznej części obywateli Federacji Rosyjskiej, co przekładało 
się na autoryzację działań rosyjskich elit. 

Zasadniczym celem drugiej fazy agresji wydaje się być nie tyle kwestia zdobyczy te-

rytorialnych, co mogło być celem pośrednim, a raczej polityczna destabilizacja ukraiń-
skiego państwa i uzyskanie silniejszej pozycji w późniejszych negocjacjach politycznych 
na temat bezpieczeństwa w tej części Europy, zwłaszcza kwestii w zawłaszczenia Kry-

mu. Celami strategicznym może być: 
- powtórne przejęcie rosyjskojęzycznej społeczności z Ukrainy w granice administra-

cyjne Rosji co pozwoliłoby poprawić sytuację demograficzną Rosjan w stosunku do 
narodowościowych wyzwań płynących z południowych części Wspólnoty Niepodle-

głych Państw,  
- ostateczne przejęcie kontroli nad wojskowym potencjałem przemysłowym znajdują-

cym się w tej części Ukrainy, a niezbędnym dla niezakłóconego rozwoju siły militar-

nej Federacji Rosyjskiej,  
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- przeciwdziałanie trendom zmierzającym ku szerszej integracji Ukrainy z strukturami 
ekonomicznymi, politycznymi i wojskowymi Europy Zachodniej, które mogły skut-

kować jej wyjściem z rosyjskiej strefy wpływów.  
Geograficzne położenie Ukrainy w tym względzie działa na jej niekorzyść. Rosja, 

realizując mocarstwowe ambicje, będzie podejmowała działania mające na celu ochronę 
swoich interesów narodowych nie licząc się z sytuacją swoich sąsiadów. Po obronie i zatrzy-

maniu działań separatystów we wschodniej części Ukrainy prawdopodobnie nastąpiło 
przekierowanie działań rosyjskich decydentów na podtrzymanie napięcia i zagrożenia w tym 

regionie z możliwością eskalacji agresji w momencie sprzyjającym interesom Federacji 
Rosyjskiej, a skutkującą możliwością destabilizacji tej części Europy. Ukraińscy obywate-

le z regionu Donbasu stali się rosyjskimi zakładnikami i kartą przetargową we wszystkich 
kwestiach dotyczących Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to scenariusz przetestowa-

ny we wcześniejszych działań rosyjskich polityków w regionie Kaukazu. Podobna sytua-

cja ma miejsce w Gruzji i Mołdawii, gdzie regiony Abchazji, Osetii Południowej czy Nad-

dniestrza, są obecnie traktowane jako punkty zapalne, które mogą być aktywowane w sytuacji 
określonej przez decydentów w Federacji Rosyjskiej27. Niebezpieczeństwo agresji hybry-

dowej istnieje przede wszystkim w stosunku do wszystkich bezpośrednich sąsiadów FR, 
nie wyłączając państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak wobec państw członkow-

skich NATO mało prawdopodobny jest scenariusz rozszerzony o elementy działań z wykorzy-

staniem siły zbrojnej. Niemniej niemilitarne elementy agresji hybrydowej zostały już za-

stosowane przez podmioty kierowane z Federacji Rosyjskiej chociażby w stosunku do 
państw nadbałtyckich Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym przede wszystkim wobec 
Estonii, co skutkuje podjęciem inicjatyw ochronnych przez NATO w tym regionie28. Zo-

bowiązania sojusznicze państw w ramach NATO oraz ich wiarygodność skutecznie od-

strasza podmioty zewnętrzne do zastosowania narzędzi militarnych. Jednak nie przekre-

śla to możliwości wykorzystania narzędzi niemilitarnych w kreowaniu sytuacji kryzyso-

wych np. w państwach nadbałtyckich29. Wydaje się, że można wysnuć na podstawie 
dotychczasowych działań rosyjskich polityków wniosek o tworzeniu wokół swoich granic 
punktów zapalnych z możliwością ich „aktywowania” w dogodnej dla siebie sytuacji  
w celu realizacji interesów narodowych. Wśród wschodnioeuropejskich członków Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na wschodniej flance rzeczywiste zagrożenie występuje przede 
wszystkim na kierunku wspomnianych państw nadbałtyckich, na kierunku Rumunii (kwe-

stia Naddniestrza), kierunku arktycznym (spór norwesko-rosyjski o arktyczne zasoby 

naturalne) oraz na kierunku południowym (napięcia w stosunkach z Turcją). Powoduje to 
                                                           

27 Zob. P. Świeżak, Następstwa wojny w Gruzji dla „zamrożonego konfliktu” w Naddniestrzu, „Bezpie-
czeństwo Narodowe I-II” 2009, nr 9–10, s. 192–201. 

28 Strona Ośrodka Studiów Wschodnich http://www.osw.waw.pl J. Hyndle-Hussein, Państwa bałtyckie 
wobec konfliktu na Ukrainie, „Komentarze OSW”, nr 158, s.1–8 (dostęp: 07.07.2016 r.).  

29 Por. Portal Spraw Zagranicznych http://www.psz.pl, S. Ławrynowicz, „Relacje Rosja – państwa bał-
tyckie w kontekście konfliktu na Ukrainie” (dostęp: 07.07.2016 r.).  
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sytuację, że pozostałe państwa członkowskie NATO muszą być w gotowości w celu 
uwiarygodnienia i wypełnienia traktatowych zobowiązań sojuszniczych. 

Agresja wobec Ukrainy przeprowadzona przez Federację Rosyjską w 2014 r. wywo-

łała dyskusje na temat gwarancji bezpieczeństwa oraz przestrzegania norm prawa mię-
dzynarodowego przez współczesne mocarstwa. Interwencja przeprowadzona przez 
Rosję wykazała skuteczność współczesnych form i metod oddziaływania na stan bezpie-

czeństwa państwa przez inny podmiot stosunków międzynarodowych. Konflikt ten ukazał 
skuteczność modelowej agresji przeprowadzonej zarówno militarnymi jak i niemilitarnymi 
narzędziami na podstawie wcześniej określonej przez decydentów strategii postępowania 

wobec innego podmiotu. Strategia działania nie jest nowa, ale z zastosowaniem przez 
współczesne mocarstwo nowoczesnych sił i środków, ukazała swoją dotychczasową 
skuteczność w XXI wieku. Aktualnym problemem na społeczności międzynarodowej jest 
określenie skutecznych metod zapobiegania jej i przeciwdziałania. 
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STRESZCZENIE 

Obecny konflikt militarny na Ukrainie wywołuje ożywioną dyskusję w gronie polity-

ków, dziennikarzy, a przede wszystkim analityków bezpieczeństwa międzynarodowego 
na temat ewolucji współczesnych konfliktów zbrojnych. Współczesne koncepcje wojny 
hybrydowej nie jest nowym sposobem prowadzenia agresji. Współcześnie wojna (agre-

sja) hybrydowa obejmuje kombinację działań konwencjonalny, nieregularnych wraz ak-

tami terrorystycznymi i kryminalnymi oraz masową przemocą. Pierwsze próby zdefinio-

wania wojny hybrydowej zostały dokonane w 2005 roku w anglosaskiej literaturze przez 

amerykańskiego analityka Franka G. Hoffmana. Dla porównania w Federacji Rosyjskiej 
współczesnej wykładni tej koncepcji działań dokonał Szef Sztabu Generalnego Sił Zbroj-

nych Federacji Rosyjskiej gen. Walery Gierasimow. W jego ocenie znaczną rolę zyskały 
niemilitarne środki prowadzenia działań wojennych. W rosyjskiej koncepcji większy na-

cisk położono na kombinację środków politycznych, ekonomicznych i psychospołecznych 
z szczególną rolą działań psychologicznych.  

W przypadku działań we wschodniej Ukrainie możemy wyróżnić dwa zasadnicze ro-

dzaje agresji tj. z ograniczonym użyciem sił i środków militarnych oraz prowadzenie dzia-

łań militarnych na pełną skalę. Agresja we wschodniej Ukrainie jest modelowym przykła-

dem praktycznej realizacji przyjętych przez decydentów innego państwa założeń i kon-

cepcji działań. W swoich założeniach prowadzi do destabilizacji podmiotu państwowego 
we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych, deklarowanych zasa-

dach i wartościach współczesnej demokracji oraz prawnych gwarancjach niepodległości  
i integralności terytorialnej państw w Europie. Agresja wobec Ukrainy przeprowadzona 
przez Federację Rosyjską w 2014 r. wywołała również dyskusję na temat gwarancji bez-

pieczeństwa oraz przestrzegania norm prawa międzynarodowego przez współczesne 
mocarstwa. Interwencja przeprowadzona przez Rosję wykazała skuteczność współcze-

snych form i metod oddziaływania na stan bezpieczeństwa państwa przez inny podmiot 
stosunków międzynarodowych. Konflikt ten ukazał skuteczność modelowej agresji hybry-

dowej przeprowadzonej zarówno militarnymi jak i niemilitarnymi narzędziami na podsta-

wie wcześniej określonej strategii postępowania wobec innego podmiotu. Strategia dzia-

łania nie jest nowa, ale z zastosowaniem przez współczesne mocarstwo nowoczesnych 

sił i środków, ukazała swoją skuteczność w XXI wieku. 

Słowa kluczowe: agresja, bezpieczeństwo militarne, Ukraina, wojna hybrydowa 

SUMMARY 

The present military conflict in Ukraine causes a public debates among politicians, 

journalists, and above all international security analysts on the evolution of modern 

armed conflicts. The modern concepts of hybrid war is not a new method of waging ag-
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gression. The modern hybrid war (aggression) includes a combination of conventional 

and irregular activities, including terrorist acts and criminal and mass violence. Nowa-

days, first attempt to define a hybrid war was made in the Anglo-Saxon literature in 2005 

by US analyst Frank G. Hoffman. 

For comparison, in the Russian Federation contemporary interpretation of the con-

cept of this kind operations was made by Chief of General Staff of the Russian Armed 

Forces gen. Valery Gerasimov. In his opinion a significant role gained non-military means 

of warfare. In the Russian concept, an emphasis was placed on a combination of political, 

economic and psychosocial combined with a particular role of psychological operations. 

In case of operations in eastern Ukraine, we can distinguish two basic types of aggres-

sion- with a limited use of force and military means and military activities on full scale. 

Aggression in Ukraine we can perceive as a model example of practical implementation 

of assumptions and concepts of operation adopted by the strategists and politicians. In 

case Russian idea, it leads to destabilization of the state in contemporary political and 

economic conditions, declared principles and values of modern democracy and legal 

guarantees of independence and territorial integrity of countries in Europe. The Aggres-

sion against Ukraine carried out by the Russian Federation in 2014 was sparked discus-

sions on security guarantees and respect of norms of international law by current world 

powers. The Russian intervention has showed the effectiveness of modern forms and 

methods of influence on security of the state by another political entity in an international 

environment.  

Simultaneously, this conflict showed the effectiveness of the hybrid model of aggres-

sion carried out by using both military and non-military tools based on pre-defined strate-

gy proceedings against another state. The hybrid strategy is not new, but using modern 

tools and contemporary state has been showing its effectiveness in the twenty-first century. 

Key words: aggression, military security, Ukraine, hybrid warfare 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ГИБРИДНОЙ 
ВОЙНЫ ПРОТИВ УКРАИНЫ 

В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к изменению форм 

и способов применения военной силы рядом стран мира для достижения своих 
внешнеполитических целей. Вооруженные конфликты последних лет, в частности  
в Грузии, в странах Северной Африки в ходе „Арабской весны”, в Украине, показы-

вают, что на первый план выходят невоенные методы достижения стратегических 
целей в войне. 

Агрессия Российской Федерации против Украины в 2014–2016 годах происхо-

дит не в форме военных операций, а так называемой „гибридной войны”, которая 
включает комплекс мер политического, экономического, информационного, специаль-

ного и военного характера. 
Суть гибридной войны заключается в смещении центра усилий с физического 

уничтожения противника на несиловые действия, а именно: 
‒ использование средств „мягкой силы” против страны-объекта агрессии; 
‒ идеологическое и моральное разложение ее руководства и населения; 
‒ дезорганизация работы органов государственной власти; 
‒ деморализация силовых структур; 
‒ подрыв экономического потенциала страны. 

Анализ вооруженных конфликтов, которые проводились в форме гибридной 
войны, показывает, что все они начинались и велись почти по одинаковому сце-

нарию. В его основе лежит четкая последовательность следующих взаимосвя-

занных элементов. 
1. Подготовка условий для осуществления агрессии путем внесения 

раскола среди населения страны – объекта влияния, объединение собственного 
общества вокруг идеи великодержавности, а также оправдание своих действий перед 

мировым сообществом. С этой целью масштабно применяются психологические, 
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идеологические, информационные, дипломатические, специальные и другие воздей-

ствия. 
2. Разложение и деморализация государственных органов власти и си-

ловых структур страны-противника за счет подкупа и коррумпированности высо-

копоставленных лиц в администрации, армии, полиции и других силовых стру-

ктурах, а также представителей олигархических и деловых кругов (например, 
Украиной фактически руководили несколько олигархических кланов, в парла-

менте находились их многочисленные родственники и ставленники, почти все 
руководители силовых структур были агентами Кремля: министр обороны 
Д. Соломатин, председатель Службы безопасности Украины А. Якименко, глава 
Министерства внутренних дел В. Захарченко). 

3. Создание на территории страны – будущего объекта агрессии так 

называемой „пятой колонны” в составе различных политических сил, движений 
и общественных организаций, ориентирующихся на страну-агрессора и поддержи-

вающих ее политику (например, в Украине активно действовали пророссийские 
политические силы, в том числе Коммунистическая партия, Блок Витренко, 
русинское движение и другие, в средствах массовой информации широко распро-

странялась пророссийская пропаганда, постоянно обсуждался вопрос о русском 
языке как втором государственном). 

4. Усиление давления на страну в политической, экономической и дру-

гих сферах, а также осуществление провокаций и демонстрация военной силы 
вблизи ее границ. Указанное имеет целью запугивание руководства и населения 
страны, а также подрыв ее экономики как предпосылки для усиления протестных 
настроений в обществе (например, давление России на Украину с целью ее при-

соединения к Таможенному союзу, блокирование европейской интеграции Укра-

ины, шантаж стоимостью предоставленного газа, усиление военной группи-

ровки в Южном военном округе, активизация мероприятий оперативной и боевой 
подготовки российских войск в непосредственной близости от восточных гра-

ниц нашей страны). 

5. Организация массовых социальных волнений в стране или ее отдельных 
регионах, в т. ч. митингов и демонстраций с требованиями отставки действующей 
власти, корректировки внешнего курса государства, проведения политических и дру-

гих реформ (например, в Украине такие массовые антиправительственные меро-

приятия были инспирированы российскими спецслужбами весной 2014 года в Киеве, 

Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Одессе, Донецке, Луганске, Севастополе и ря-

де других областных центров). 

6. Перевод мирных акций протеста в „горячую” фазу путем столкновений 
демонстрантов с правоохранительными органами, блокировки и захвата прави-

тельственных и административных зданий (в Украине такие провокационные 
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действия были организованы в Харькове, Одессе, Донецке, Луганске, Севасто-

поле, Симферополе и других городах). 

7. Захват власти в стране или в ее отдельных регионах незаконными 

вооруженными формированиями, которые были заблаговременно созданы пре-

дставителями спецслужб страны-агрессора с привлечением пророссийских сепара-

тистов, местного криминалитета и российских наемников (в Украине такие захва-

ты власти незаконными вооруженными формированиями состоялись в Автоно-

мной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях). 

8. Полная или частичная оккупация страны под видом проведения 
„миротворческих”, „стабилизационных” или „гуманитарных” операций (например, в 
Украине этот элемент был реализован в виде скрытой военной помощи Россий-

ской Федерацией незаконным вооруженным формированиям). 

9. Легализация смены власти в стране и статуса ее территорий путем 
проведения различного рода "референдумов", "выборов" и других псевдозаконных 
мероприятий (например, был срочно и незаконно проведен референдум в Автоно-

мной Республике Крым по ее присоединению к Российской Федерации). 

Приведенные выше классические составляющие гибридной войны были пра-

ктически полностью применены Российской Федерацией в ходе агрессии против 
Украины. 

Российскую гибридную войну против Украины можно условно разделить на три 
этапа: подготовительный; аннексия Автономной Республики Крым; создание под-

контрольных Российской Федерации территорий на востоке и юге Украины. На ка-

ждом из этих этапов проводились четко скоординированные и взаимосвязанные ро-

ссийские действия как на государственном уровне, так и на местном, причем большая 

их часть имела скрытый характер. 
Основными действиями Российской Федерации, которые проводились в рамках 

гибридной войны против Украины, следует рассматривать такие. 
На подготовительном этапе – задолго до начала агрессии (от нескольких 

месяцев до нескольких лет): 
1) внедрение агентов российского влияния в государственные органы Украины и 

принятие через них необходимых для Российской Федерации решений, в т. ч. 
по всестороннему ослаблению и деморализации силовых структур Украины; 

2) развертывание масштабных пророссийских движений в Автономной Респу-

блике Крым, на востоке и юге Украины, налаживание их взаимодействия с соот-

ветствующими руководящими органами России, командованием Черномор-

ского флота Российской Федерации и российскими казачьими организациями; 
3) поддержка сепаратистских образований в Украине, организация так назы-

ваемых „отрядов самообороны”, в т.ч. из числа российских граждан, включая 



Александр В. Левченко 

49 

сотрудников спецслужб, военнослужащих сил специального назначения, чле-

нов казачьих и других полувоенных формирований; 
4) создание группировок войск для вторжения в Автономную Республику Крым  

и демонстрация силы вблизи границ Украины, что осуществлялось под видом 
проведения учений и усиления безопасности в районе проведения Зимних 
олимпийских игр в г. Сочи (январь–февраль 2014 года); 

5) выбор наиболее благоприятного для Российской Федерации момента начала 
агрессии против нашей страны, который характеризовался временным осла-

блением власти в Украине, отсутствием президента, премьер-министра, ру-

ководителей силовых ведомств, а также деморализацией личного состава украин-

ских правоохранительных органов после падения режима Януковича. 
На этапе аннексии Автономной Республики Крым: 

1) захват российскими спецслужбами под видом „неизвестных” бойцов прави-

тельственных зданий в г. Симферополь и смена руководства государственных 
органов власти Автономной Республики Крым. Новая российская стратегия 
делает упор именно на солдат „ниоткуда”, так называемых „зеленых чело-

вечков”. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своих коммен-

тариях неоднократно заявлял, что это не российские войска: „...Это местные 
жители, которые купили одежду и оружие в магазинах”. Особенностью такой 
ситуации является то, что статус войск без опознавательных знаков четко не 
определен в положениях Женевской конвенции, что, в свою очередь, чре-

звычайно осложнило реагирование личного состава Вооруженных Сил Укра-

ины на отпор агрессору соответствующим образом в рамках международного 
права; 

2) развертывание в Крыму так называемых „отрядов самообороны”, которые 
взяли под свой контроль администрацию полуострова и ключевые объекты 
инфраструктуры, а также блокировали военные части и другие силовые стру-

ктуры Украины на территории Крымской автономии; 
3) введение российских войск в Автономную Республику Крым под видом вое-

нных учений и под прикрытием Соглашения об условиях пребывания Черно-

морского флота Российской Федерации на территории Украины; 
4) легализация оккупации Крыма через проведение под контролем Российской 

Федерации референдума о статусе Автономной Республики Крым с заранее 
определенными результатами, а также принятие соответствующих решений 
Федеральным собранием и президентом Российской Федерации; 

5) окончательная ликвидация органов украинской власти в Автономной Респу-

блике Крым, а также вытеснение украинских войск с территории Крымского 
полуострова. 
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На этапе создания подконтрольных Российской Федерации территорий на 
востоке и юге Украины: 

1) дестабилизация обстановки в восточных и южных областях Украины путем орга-

низации массовых антиправительственных акций протеста, столкновений с право-

охранительными органами и сторонниками единства Украины, а также захват 

административных зданий; 
2) сосредоточение усилий российской стороны на реализации „крымского” сце-

нария в Луганской и Донецкой областях в связи с фактическим провалом ро-

ссийских планов в других регионах Украины; 
3) частичный захват власти в Луганске и Донецке, создание „отрядов само-

обороны” из числа представителей пророссийских сил и люмпенизированной 
части местных жителей, а также введение подразделений российских наемни-

ков и диверсионно-разведывательных групп; 
4) проведение „референдумов” и провозглашение так называемых „Донецкой и 

Луганской народных республик”; 
5) предоставление Российской Федерацией всесторонней поддержки сепарати-

стам, в т. ч. путем финансирования их деятельности, подготовки боевиков и по-

ставок оружия и боеприпасов; 
6) скрытое введение на территорию Украины российских военных подразде-

лений (ротных и батальонных тактических групп, отрядов внутренних войск, 
групп специального назначения Федеральной службы безопасности и Гла-

вного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации) и непосредственное их участие в ключевых военных 
операциях (Саур-Могила, Иловайск, Донецкий аэропорт, Дебальцево). 

Указанные мероприятия третьего этапа гибридной войны Российской Феде-

рации против Украины планировалось реализовать, кроме Луганской и Донецкой 
областей, и в других восточных и южных регионах Украины (Харьковской, Одесс-

кой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях) с коне-

чной целью создания нового государственного образования – „Новороссия”, полно-

стью подконтрольного Кремлю, а впоследствии и включение его в состав Россий-

ской Федерации. 
Однако попытки российских спецслужб спровоцировать массовые проро-

ссийские выступления в указанных областях Украины не имели достаточного успе-

ха, и во второй половине 2014 года Москва отказалась от проекта „Новороссия”. 
Характерным и очень важным из опыта ведения гибридной войны России 

против Украины является то, что все действия Российской Федерации сопрово-

ждались и сейчас сопровождаются проведением целенаправленной сверхмощной 

антиукраинской информационной кампании. Можно утверждать, что во време-
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на глобализованных средств массовой информации составляющая „информацион-

ного сопровождения” в гибридной войне имеет решающее значение. 
Таким образом, сознательное нагнетание российскими СМИ антиукраинской 

истерии во время Евромайдана привело к потере Крыма по причине, что там не наш-

лось критической массы тех, кто смог бы сопротивляться „вежливой оккупации”, 
зато возросло количество тех, кто приветствовал аннексию. 

Длительная антиукраинская пропаганда российскими телеканалами достигла 
неутешительных для нас результатов и в юго-восточных областях Украины. По мнению 

большинства жителей оккупированных территорий, новая украинская власть, сило-

вые структуры государства и украинская армия являются их врагами. Много укра-

инцев на востоке страны под влиянием российской пропаганды действительно 
считают, что в Киеве к власти пришли фашисты и бандеровцы, которые строят кон-

центрационные лагеря и прямо на улицах убивают русских. 
В целом российская антиукраинская пропаганда направлена на три категории 

целевой аудитории потребителей информации: собственно россиян, население 
Украины и на весь остальной мир. В Российской Федерации Кремль добивается 
лояльности россиян и всячески демонизирует внешних врагов, в Украине – дезин-

формирует и сеет панику, особенно на юго-востоке, Европе и всему миру пытается 
навязать кремлевское видение событий как исключительно правильное. Хочу еще 
раз подчеркнуть, что здесь российская информационная пропаганда добилась 
колоссальных успехов. Благодаря ей удается „промывать мозги” не только боль-

шинству своих граждан, но и части наших соотечественников. Поэтому, к сожале-

нию, это привело к расколу украинского общества на сторонников Запада и Россий-

ской Федерации, а также к поддержке частью украинских граждан агрессивной 
политики России по отношению к Украине. 

Сегодня, на мой взгляд, мы находимся на очередном этапе гибридной войны – 

замораживания военного конфликта в подконтрольных России оккупированных 
районах на юго-востоке Украины и поддержания там постоянно напряженной обста-

новки и одновременно переноса усилий на дестабилизацию внутренней ситуации в 
нашей стране, поддержку „пятой колонны”, распространение дезинформации, 
инспирирование сепаратистских настроений в различных регионах и, в первую оче-

редь, в юго-восточных областях Украины. 
В тоже время есть все признаки того, что В. Путин продолжает рассматривать 

военную силу как решающий инструмент достижения своих целей по возврату 
Украины под свой контроль. В настоящее время Российская Федерация пытается 
реализовать задачу расширения захваченных территорий до административных 
границ Донецкой и Луганской областей с целью дальнейшей легализации квазиго-

сударственных территорий „Донецкой и Луганской народных республик” на между-
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народном уровне (как это они уже пытаются сделать в Приднестровской Молдав-

ской Республике, Абхазии, Южной Осетии). 

ВЫВОДЫ 

1. Агрессия Российской Федерации против Украины на сегодняшний день явля-

ется наиболее полным и показательным примером войны нового поколения, в 
которой противоположной стороне в первую очередь наносятся невоенные 
удары, навязывается противоборство в принципиально новой системе коорди-

нат, применяются новые неожиданные формы насилия. 
2. Сущность гибридной войны Российской Федерации против Украины состоит в 

достижении своих политических целей за счет согласованного проведения ин-

формационных, политических, экономических, финансовых и военных меро-

приятий. 
3. Российское руководство продолжает рассматривать военную силу как реша-

ющий инструмент гибридной войны, готовя свои вооруженные силы к полно-

масштабной агрессии. 
 

 



BOGUSŁAW PACEK 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego  
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PIOTR PACEK 

SPECYFIKA WOJNY HYBRYDOWEJ NA UKRAINIE 

WPROWADZENIE 

Aneksja Krymu dokonana przez Rosję na początku 2014 roku1 oraz trwający konflikt 
we wschodniej części Ukrainy, głównie na terenach obwodów donieckiego i ługańskiego, 
zostały powszechnie nazwane wojną hybrydową na Ukrainie i spowodowały nagminne 
używanie samego pojęcia wojny hybrydowej przez miliony ludzi na całym świecie,  
w tym również przez ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Trzeba 
jednak przyznać, że wiele osób, w tym także eksperci, nadaje pojęciu wojna hybrydowa 
różne znaczenie. Choć wojny hybrydowe w historii znane są od dawna, to nie udało się 
do dzisiaj znaleźć dla nich jednoznacznej definicji. Specjalistyczne publikacje na temat 

działań hybrydowych i wojen hybrydowych zaczęły powstawać na początku XXI wieku, 
ich powodem były przede wszystkim operacje w Iraku i Afganistanie oraz niespotykana 
wcześniej na taką skalę nietypowość realizowanych tam działań. Istotny w operacjach 

stał się nowy sposób użycia nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia w połączeniu z bardzo 
tradycyjnymi metodami. Powróciły, uznawane często za przestarzałe, niektóre zanikające 
wcześniej sposoby walki.   

Hybrydowość, dość powszechnie, oznacza łączenie różnych możliwości, jednocze-

sne wykorzystywanie odmiennych zdolności, cech, w ramach jednego działania i podmio-

tu. We współczesnych konfliktach zbrojnych hybrydowość jest rozumiana jako współist-

nienie tradycyjnych elementów (sposobów prowadzenia wojny) z nowymi elementami 

wojny. Wojny hybrydowe to takie, w których udział biorą (walczą) regularne armie wyko-

rzystujące posiadane uzbrojenie, w tym najnowsze technologie, ale równolegle wykorzy-

stywane są także proste (tradycyjne) metody działań wojennych oraz bardzo proste żoł-
nierskie wyposażenie i uzbrojenie. W konflikcie o charakterze hybrydowym udział bierze 

                                                           
1 Aneksja jest zabronionym przez prawo międzynarodowe zagarnięciem części lub całości terytorium 

innego państwa. W marcu 2014 roku Rosja dokonała aneksji części Półwyspu Krymskiego i doprowadziła do 
ogłoszenia niepodległości przez Autonomiczną Republikę Krymu. 
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jednocześnie zarówno komponent militarny, jak i niemilitarny i ten niemilitarny odgrywa  
w nim bardzo duże, a często nawet priorytetowe znaczenie. 

Niemilitarny aspekt wojny hybrydowej oznacza znaczny udział w niej różnego typu 
cywilnych organizacji, w tym samozwańczych ruchów, stowarzyszeń ochotniczych, orga-

nizacji paramilitarnych, prowadzenia działalności szpiegowskiej z wykorzystaniem ludno-

ści cywilnej. Niemilitarny obszar wojny hybrydowej to także działania sabotażowe i terro-

rystyczne. 

Wojna hybrydowa wykorzystuje elastycznie zarówno konwencjonalne, jak i niekon-

wencjonalne narzędzia walki. Szczególnie istotne w niej jest wykorzystanie nieregular-

nych sił i ich działań oraz działań specjalnych realizowanych przez formalne i nieformalne 
struktury. Cechą charakterystyczną wojen hybrydowych są intensywne działania psycho-

logiczne, polityczno-dyplomatyczne, gospodarcze i ekonomiczno-finansowe. Ważnym 
instrumentem tej wojny są działania propagandowo-informacyjne, których celem jest za-

straszanie, wywoływanie lokalnych (ale też na szeroką skalę) niepokojów. Cechą współ-
czesnych działań hybrydowych jest dokonywanie ataków w cyberprzestrzeni.   

RÓŻNE DEFINICJE WOJNY HYBRYDOWEJ 

Swoją definicję wojny hybrydowe znalazły w doktrynalnych dokumentach najwięk-

szych państw, między innymi w Narodowej Strategii Wojskowej USA z 2015 roku2.  

W dokumentach tych są one nazywane jako rodzaj konfliktu, gdzie następuje połączenie 
technik, zdolności i zasobów dla osiągnięcia określonych celów3. Cechy wojny hybrydo-

wej były opisywane przez Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 
generała Walerija Gierasimowa. Podejmując próbę zdefiniowania wojny hybrydowej 
twierdził on, że zasady prowadzenia współczesnej wojny uległy zasadniczym przeobra-

żeniom na rzecz wykorzystania niemilitarnych środków działań wojennych. Określając 
najważniejsze cechy wojny hybrydowej, zwracał uwagę na zmieniające się cele wojny. 
Współcześnie nie jest już najważniejszym celem działań wojennych zajęcie terenów 
innego państwa i pokonanie militarne strony przeciwnej. Najważniejsze jest osłabienie 
przeciwnika. Także osłabienie jego struktur państwowych. Dopiero po osłabieniu prze-

ciwnego państwa stosuje się wobec niego działania militarne. W trakcie konfliktów, poza 
działaniami militarnymi, prowadzi się też działania polityczne, ekonomiczne, informacyjne 
aż po pomoc humanitarną i wiele innych. Konflikt ma charakter wielowymiarowy. Pod-

czas wojny wykorzystuje się na szeroką skalę komponent cywilny oraz tzw. „potencjał 
protestu” wynikający z niezadowolenia części społeczeństwa przeciwnika. Trudno w ta-

                                                           
2 M.A. Piotrowski, Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników 

hybrydowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 7 i 21. 
3 The National Military Strategy of the United States of America 2015, http://www.jcs.mil/Portals/36/ 

Documents/Publications/2015 National Military Strategy.pdf (dostęp: 1.10.2016 r.). 
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kich konfliktach ustalić granicę między pokojem a wojną. Planując działania w nowym 
typie wojny, należy dostosować przewidywane działania do potencjału i specyfiki prze-

ciwnika. Walki rozpoczynają się w trakcie pokoju, bez wypowiedzenia wojny, nie ma  
w nich starć bezpośrednich, przeprowadzane są ataki na krytyczną infrastrukturę woj-

skową i cywilną, do walki angażuje się cywili, tworząc grupy cywilno-wojskowe, prowadzi 

się działania asymetryczne4.   

W 2013 r. koncepcję wojny nowej generacji, którą można uznać za hybrydową, za-

prezentowali także Sergiej Czekinow i Sergiej Bogdanow. Główne cechy tej wojny wg 
nich to: 

– prowadzenie działań asymetrycznych w celu osłabienia przeciwnika i stworzenia 
sprzyjających warunków do interwencji przez zastosowanie środków informacyj-

nych, psychologicznych, dyplomatycznych i ekonomicznych; 

– zastraszanie, mylenie i korumpowanie przedstawicieli elit przywódczych i wojska, 
realizacja działań prowadzących do złamania woli oporu nieprzyjaciela oraz zdezin-

tegrowania jego struktur dowodzenia; 

– dezorientacja dowództwa armii oraz politycznego przywództwa kraju stanowiącego 
obiekt agresji za pomocą jawnych i tajnych operacji specjalnych prowadzonych za 
pośrednictwem mediów, dyplomacji i agencji pozarządowych. Operacje te polegają 
przede wszystkim na wprowadzeniu fałszywych informacji, danych, instrukcji oraz 
rozkazów do przestrzeni informacyjnej wspomnianych podmiotów; 

– zastosowanie na szeroką skalę różnorodnych środków propagandy wpływających 
na wzrost poczucia niepewności i zagrożenia w społeczeństwie. Efekt ten jest potę-
gowany m.in. przez działania dywersyjne i wywrotowe prowadzone przez różne 
grupy zbrojne i organizacje paramilitarne; 

– ustanowienie strefy zakazu lotów nad terytorium zaatakowanego państwa, blokada 
dróg, mostów i węzłów komunikacyjnych, wykorzystanie prywatnych organizacji o cha-

rakterze zbrojnym oraz grup złożonych z przeciwników ustroju społecznego i po-

rządku politycznego kraju stanowiącego obiekt agresji; 
– rozpoczęcie działań zbrojnych poprzedzonych akcją rozpoznawczą i wywiadowczą 

prowadzoną przy użyciu różnorodnych technologii i środków (operacje sił specjal-

nych, wywiad radioelektroniczny, użycie wywiadowczych i nawigacyjnych środków 
kosmicznych); 

– wdrożenie działań zbrojnych w jednej przestrzeni informacyjnej gwarantującej ze-

społową świadomość sytuacyjną, co umożliwia kierowanie dużą ilością różnorod-

nych sił i środków w walce między innymi dzięki wsparciu z kosmosu; 
– przejęcie kontroli nad punktami oporu nieprzyjaciela i zniszczenie jego jednostek, 

przy wykorzystaniu sił specjalnych, których zadanie polega na rozpoznaniu poten-

                                                           
4 Zob. V. Gerasimov, The Value of Science in Prediction, „Military-Industrial Kurier” 2013, http://vpk 

news.ru/sites/default/files/pdf/VPK-08-476.pdf (dostęp: 15.10.2016 r.). 



Specyfika wojny hybrydowej na Ukrainie 

56 

cjału i zdolności bojowych przeciwnika, a następnie przekazaniu precyzyjnych da-

nych dotyczących pozycji i położenia punktów oporu nieprzyjaciela5. 

W XXI w. priorytetowymi instrumentami oddziaływania w konfliktach między pań-
stwami stały się czynniki polityczne i gospodarczo-ekonomiczne powiązane z oddziały-

waniem informacyjno-propagandowym na nastroje lokalnej ludności zamieszkującej teren 
konfliktu. Często wojny są prowadzone bez ich wypowiadania. Trudno jest ustalić, czy 
dana faza konfliktu to jeszcze pokój, czy już wojna.   

Definiowaniem wojen hybrydowych zajmował się także amerykański oficer Frank  
G. Hoffman. Rozumiał on hybrydowość wojny jako jednoczesne zastosowanie wielu 
wariantów oraz wzorców walki. Konflikty hybrydowe wg Hoffmana mogą być prowadzone 
zarówno przez państwa, jak i podmioty pozapaństwowe, skupiając w sobie różne metody 
działań wojennych, włączając działania konwencjonalne, nieregularne taktyki i ugrupo-

wania zbrojne, akty terrorystyczne6, w tym masową przemoc oraz działania przestępcze. 
Operacje hybrydowe mogą być realizowane przez pojedyncze oddziały lub ich całe zgru-

powania w ramach jednego głównego pola walki w celu osiągnięcia efektu synergii. 
Oprócz wykorzystania nowoczesnych technologii oraz taktyki działań partyzanckich istot-

ne znaczenie przypisuje się aktywności przestępczej potęgującej chaos i proces rozkładu 
atakowanego państwa7. 

Literatura przedmiotu wskazuje, że debata związana ze zdefiniowaniem samej wojny 
hybrydowej trwa w wielu krajach i jak dotychczas trudno wskazać jedną, albo dominującą 
definicję tej wojny. Tym bardziej, że trwające konflikty zbrojne wnoszą nowe elementy do 
praktycznej strony problematyki wojennej, w tym do problematyki dotyczącej wojen hy-

brydowych. 

BADANIA NAUKOWE WOJNY HYBRYDOWEJ NA UKRAINIE 

Jednym z konfliktów określanych jako wojna hybrydowa jest rozpoczęty w 2014 roku 

i trwający wciąż konflikt zbrojny z udziałem Rosji i Ukrainy na terenie Krymu oraz w ukra-

ińskich Republikach Donieckiej i Ługańskiej. 
Konflikt na Ukrainie od początku jego trwania jest badany przez naukowców i anali-

zowany przez ekspertów-praktyków z Ukrainy. Badania takie zostały podjęte również 
przez różne organizacje i podmioty z wielu innych państw. Przedmiotem tych badań jest 
między innymi obszar dotyczący właśnie wojny hybrydowej i działań hybrydowych. 
Wśród wielu z nich są badania prowadzone przez ekspertów NATO. Jednym z zespołów, 

                                                           
5 M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbroj-

nych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 16.  
6 Zob. K. Rękawek, P. Tanchak, „Nie tylko dla orłów”. Czy terroryści  sięgają po hybrydowość?, „Sprawy 

Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 57 i n. 
7 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE” 2015, nr 12(7), s. 42   



Bogusław Pacek, Piotr Pacek 

57 

który przeprowadził badania naukowe na terenie Ukrainy (za zgodą władz tego państwa), 
była grupa naukowców zajmująca się od 2013 roku reformą edukacji wojskowej Ukrainy. 
Zespół ten w ramach programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Pro-

gram) przeprowadził powyższe badania na terenie Ukrainy w 2016 roku. Kierował nimi 
autor niniejszego opracowania. Poza analizą literatury przedmiotu i dokumentów doty-

czących przebiegu konfliktu, członkowie zespołu przeprowadzili wywiady eksperckie ze 

122 uczestnikami konfliktu na Krymie oraz na wschodzie Ukrainy; w rejonie Doniecka  

i Ługańska. Badani zajmowali stanowiska w siłach zbrojnych Ukrainy na szczeblu tak-

tycznym, operacyjno-taktycznym, operacyjnym i strategicznym. 

Wszyscy ukraińscy eksperci, którzy wzięli udział w badaniach, uczestniczyli w kon-

flikcie zbrojnym albo na Krymie albo na wschodzie Ukrainy w rejonie Doniecka lub Łu-

gańska. W trakcie badań przedstawiali swoje oceny i opinie dotyczące:  
– przyczyn agresji Rosji na Ukrainie, aneksji Krymu i konfliktu zbrojnego na Wschodzie;  

– celów realizowanych przez Rosję, stosowanych przez nią metod, sposobów działa-

nia przed aneksją Krymu, w trakcie jej trwania i podczas konfliktu w rejonie Doniec-

ka i Ługańska; 

– ewentualnych wcześniejszych przygotowań Rosji do tej agresji;  
– przygotowania Ukrainy do tego konfliktu, ewentualnych słabości i ich przyczyn, 

stanu armii ukraińskiej i jej przygotowania do odparcia agresji i opanowania kryzysu 
militarnego we wschodniej części Ukrainy; 

– opisu i oceny przebiegu działań podczas konfliktu na wschodzie Ukrainy, udziału 
wojsk ukraińskich, tzw. „separatystów” oraz żołnierzy rosyjskich; 

– realizowanych zadań w strefie konfliktu; 

– działania wojsk, wykorzystania uzbrojenia i wyposażenia podczas konfliktu przez 

stronę rosyjską, „separatystów” i armię ukraińską; 

– potrzeb występujących po stronie ukraińskiej podczas operacji antyterrorystycznej 
ATO (osobowe, sprzętowe, szkoleniowe, inne); 

– problemów, trudności, jakie napotykali żołnierze i dowódcy podczas operacji ATO, 

przyczyn tych trudności po stronie ukraińskiej; 
– działań niemilitarnych prowadzonych podczas konfliktu oraz przed jego rozpoczęciem; 

– działań doskonalących państwo i armię, jakie zostały podjęte w Ukrainie w trakcie 
konfliktu;  

– oceny skutków działań militarnych i niemilitarnych na Krymie i wschodzie Ukrainy; 

– zmian, jakie zaszły w społeczeństwie ukraińskim, w państwie i armii – związanych  
z konfliktem lub będących jego skutkiem; 

– współpracy i pomocy udzielanej Ukrainie przez państwa Zachodu; 

– wniosków płynących dla Ukrainy i dla innych państw z operacji ATO i wojny hybry-

dowej na wschodzie Ukrainy.  
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Do opracowania wniosków wykorzystano także analityczny materiał przygotowany 
przez ekspertów ukraińskich na czele z prof. dr. Władimirem P. Gorbulinem i przekazany 

ekspertom NATO8. Przewodniczący zespołu badawczego NATO DEEP, autor niniejsze-

go artykułu, brał ponadto udział w pracach zespołu eksperckiego NATO, współpracują-
cego z grupą ekspertów ukraińskich, nazywanego SAS-121, kierowanego przez Neil 

Chuka, który analizował przebieg działań w trakcie konfliktu od jego początku w 2014 
roku aż po rok 20169. 

Ustalenia tego zespołu były także brane pod uwagę przy opracowaniu niniejszego 
materiału. 

PRZEBIEG WOJNY HYBRYDOWEJ NA UKRAINIE 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają uznać, że do aneksji Krymu Federacja 
Rosyjska czyniła przygotowania na długo przed podjęciem konkretnych działań wojsko-

wych. Samo przejęcie Krymu poprzedziły następujące działania strony rosyjskiej : 
– wprowadzono stan podwyższonej gotowości bojowej we Flocie Czarnomorskiej 

oraz w wojskach Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej; 
– pod koniec lutego 2014 roku podniesiono gotowość bojową dla oddziałów obrony 

wybrzeża; 

– przedyslokowano oddziały specjalne i ogólno-wojskowe z oddalonych rejonów Rosji 
na lotniska Południowego Okręgu Wojskowego; 

– wzmocniono ochronę rosyjskich obiektów Floty Czarnomorskiej na Krymie; 

– przeprowadzono ćwiczenia z oddziałami obrony Wybrzeża Floty Czarnomorskiej 
(realizowano wówczas scenariusz konfliktu zbrojnego na Krymie). 

Na terenie Krymu na długo przed aneksją prowadzono działania propagandowo- 

-informacyjne nakłaniające zarówno ludność cywilną, jak i żołnierzy do negowania władz 
ukraińskich i przechodzenia na stronę rosyjską. Działania te dotyczyły także kadr oficer-

skich, włącznie z dowódcami wysokiego szczebla. Wykorzystywano przy tym fakt za-

mieszkiwania na Krymie dużej ilości ludności o korzeniach rosyjskich. Dużą aktywność 
przejawiały w tym czasie służby specjalne Federacji Rosyjskiej.    
                                                           

8 Władze Ukrainy powołały specjalny zespół do współpracy z NATO, który dokonał analizy i oceny przy-
czyn, przebiegu i skutków konfliktu zwanego wojną hybrydowa na Ukrainie. W skład zespołu kierowanego 
przez prof. dr. inż. V.P.Gorbulina weszli następujący naukowcy: O.O. Aleksandrov, O.S. Vlayuk, V.K. Go-
rovenko, D.V. Dubov, K.A. Kononenko, O.O. Reznikova, V.O. Palyvoda, V.K. Sukhodolya, V.Yu.Tsyukalo. 
Naukowcy ci działali w ramach Narodowego Instytutu ds. Studiów Strategicznych. W 2016 roku wyniki ich 
pracy zostały opublikowane przez Wydawnictwo Akademickie Narodowej Akademii Nauki Ukrainy i przeka-
zane ekspertom NATO. 

9 Zespół SAS-121, kierowany przez Kanadyjczyka Neil Chuka eksperta-analityka Kanadyjskiego Cen-
trum ds. Badań Operacyjnych i Analiz Departamentu Obrony Rządu Kanady, składał się z ekspertów  
o podobnym przygotowaniu i umiejscowieniu z kilku państw (m.in. z Łotwy, Litwy i Estonii). Zespół analizował 
wojnę hybrydową prowadzoną na Ukrainie oraz dokonywał ocen otrzymywanych od naukowców i ekspertów 
materiałów. 
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Na przełomie marca i kwietnia 2014 r. działania Federacji Rosyjskiej na Krymie pole-

gały na: 
– rozmieszczeniu wojsk powietrznodesantowych przebazowanych samolotami i heli-

kopterami na lotniska Kacha i Gwardijskij; 

– przejęciu budynków Rady Najwyższej Krymu oraz budynków lokalnych władz rzą-
dowych; 

– zablokowaniu lotniska Belbek, przejęciu pasa startowego przez żołnierzy nie posia-

dających odpowiednich atrybutów identyfikacyjnych (tzw. „zielone ludziki”); 
– realizacji działań propagandowych mających na celu obalić organy rządowe i de-

stabilizować sytuację polityczną; 

– blokowaniu działalności informacyjnej centralnych i lokalnych władz ukraińskich; 

– inicjowaniu masowych protestów ulicznych, zamieszek, prowokowaniu politycznych, 
narodowościowych i religijnych starć między ludnością; 

– blokowaniu działań organów publicznych, przejmowaniu nad nimi kontroli, konfiska-

ta dokumentów, sprzętu i broni należących do ukraińskich organów.  
Od kwietnia 2014 roku intensyfikacja agresywnych działań rosyjskich znacząco 

wzrosła. Zmienił się także jej zakres. To właśnie w tym czasie nastąpił początek agresji 
zbrojnej skierowanej przeciwko Ukrainie. Nastąpiła intensyfikacja oddziaływania informa-

cyjnego na: społeczeństwo zamieszkałe w rejonie konfliktu, społeczeństwo spoza rejonu 
konfliktu, społeczeństwo Rosji oraz społeczeństwa innych państw. Początkowy okres po 
dokonaniu aneksji Krymu związany był z takimi działaniami jak: blokowanie i przejmowa-

nie kontroli nad ukraińskimi rządowymi i wojskowymi jednostkami przez żołnierzy rosyj-

skich, prowadzenie rozmów z żołnierzami ukraińskimi polegającymi na nakłanianiu ich do 
zdrady, blokowanie i okupacja lotnisk, portów, radia i telewizji oraz dróg wjazdowych na 
półwysep. Szybkie, skuteczne działania przeprowadzone przez Federację Rosyjską na 
Krymie byłyby niemożliwe bez wcześniejszych tajnych działań na poziomie operacyjnym. 
Dopiero po nich nastąpiło angażowanie zintegrowanych sił wojskowych ze sprzętem 
militarnym i wyposażeniem cywilnym oraz paramilitarnych oddziałów składających się  
z lokalnych mieszkańców. Ważną rolę odgrywały też środki wojny elektronicznej oraz 

akcje składające się z kampanii dyskredytujących władze Ukrainy i dezinformujące miej-

scowe społeczeństwo. Szybka aneksja Krymu przez Rosję przebiegała w warunkach 
niepodejmowania działań przez stronę ukraińską.  

Należy oceniać, iż zarówno decydenci polityczni, jak i wojskowi z najwyższego 
szczebla władz Ukrainy w obliczu już jawnej agresji dopuścili się zaniechania w zakresie 
podejmowania decyzji, wydawania stosownych poleceń i rozkazów zmierzających do 
przeciwstawienia się agresji. Decyzji tych nie podejmowano nawet w sytuacji, gdy ocze-

kiwali ich, a wręcz domagali się wojskowi na Krymie. Wiele wskazuje na to, że działania 
na Krymie były wspomagane przez niektóre osoby z najwyższych poziomów władzy 
Ukrainy sprzyjające Rosji lub wręcz wcześniej przygotowane i świadomie realizujące 
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zadania na rzecz Federacji Rosyjskiej. Należy uznać za zasadne podejrzewanie części 
tych osób o działalność agenturalną na rzecz Rosji. 

DZIAŁANIA FEDERACJI ROSYJSKIEJ I TZW. „SEPARATYSTÓW”  
PODCZAS KONFLIKTU NA KRYMIE I WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI UKRAINY 

Wielu ekspertów, podejmując problematykę wojny hybrydowej na Ukrainie, stawia na 
równym poziomie aneksję Krymu z konfliktem zbrojnym w obwodzie donieckim i ługań-
skim, co w ocenie autora niniejszej publikacji nie jest słuszne. Wydarzenia w obydwu tych 
rejonach, w odróżnieniu od Krymu, w małym stopniu polegały na bezpośrednim jawnym 
wykorzystaniu rosyjskich sił militarnych na terenie Ukrainy. Można uznać, że bardziej były 
to działania inspirowane przez Federację Rosyjską, wspierane przez nią, jednak różne od 
typowych działań aneksyjnych i okupacyjnych, jakie miały miejsce na Krymie. Konflikt  
w rejonie Doniecka i Ługańska w dużym stopniu był związany z działaniami lokalnych sił 
wojskowych i cywilnych, które obróciły się przeciwko wprowadzanym zmianom w Ukrai-

nie, jej prozachodnim dążeniom; był to także akt sprzeciwu wobec nowych władz Ukrai-

ny. Siły te nazwano później „separatystami” i takiego też określenia używa autor niniej-

szej publikacji w dalszej części artykułu10.  

Co do udziału samej Rosji w konflikcie na wschodzie Ukrainy to należy ocenić, że 
sprowadzał się on do:  
– artyleryjskiego ostrzału ukraińskich pozycji wojskowych z terytorium Rosji; 
– demonstrowania gotowości rosyjskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej 

przy granicy z Ukrainą w celu zniszczenia lotnictwa ukraińskiego biorącego udział  
w operacji, a także do demonstrowania sił wojsk lądowych;  

– wspierania logistycznego i technicznego „separatystów”; 
– organizowania i wspierania akcji kierowania do działań po stronie „separatystów” 

doświadczonych ochotników, posiadających doświadczenie bojowe z wcześniej-

szych konfliktów militarnych; 

– szkolenia wojskowego „separatystów”; 
– prowadzenia działań propagandowo-informacyjnych i psychologicznych; 

– bezpośredniego udziału żołnierzy rosyjskich w prowadzonych działania przeciwko 
władzom i wojskom Ukrainy. 

Od początku kryzysu i konfliktu w rejonie Doniecka i Ługańska nastąpiło formowanie 
grup rosyjskich przy granicy z Ukrainą pod pretekstem ćwiczeń operacyjnych. Odnoto-

                                                           
10 Separatyści to obywatele Ukrainy mieszkający na terenie Republik Donieckiej i Ługańskiej, którzy 

wystąpili przeciwko władzom i wojsku Ukrainy. Ich działania były skutkiem rewolucji Euromajdanu  
i odsunięcia od władzy bardzo popularnego na wschodzie Ukrainy prezydenta Wiktora Janukowycza. Sepa-
ratyści zdobyli broń z miejscowych jednostek ukraińskich, byli też wspierani przez władze Rosji. Wśród 
separatystów byli zarówno wojskowi, jak i cywile, którzy zdecydowali się działać przeciwko nowym władzom 
Ukrainy, część separatystów stanowili, przybyli w rejon konfliktu, wojskowi i cywile z Rosji. 
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wano wzrost intensywności działań rekonesansowych na całym terytorium Ukrainy,  
w tym z wykorzystaniem środków bezpilotowych tzw. dronów. Analitycy i eksperci ukraiń-
scy oceniają, że działania „separatystów” byłyby niemożliwe bez rosyjskiej pomocy  
w zakresie organizacji ćwiczeń i bojowej koordynacji oddziałów i pododdziałów Sił Zbroj-

nych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, które stanowiły 
zasadniczy trzon wojsk „separatystów”. Wskazują też na znaczną aktywność rosyjskich 
grup sabotażowych i rekonesansowych, podają przykłady użycia rosyjskiego lotnictwa 
wojskowego, sił przeciwlotniczych przeciwko oddziałom zaangażowanym po stronie 
ukraińskiej w operację antyterrorystyczną11. W konflikcie na wschodzie Ukrainy można 
było obserwować zmieniającą się taktykę wojsk „separatystycznych”, korzystanie z ma-

łych pododdziałów, wykorzystywanie dywersji do działań z siłami ukraińskimi. Wielokrot-

nie tradycyjnym metodom działań towarzyszyło wykorzystywanie najnowocześniejszej 
broni i sprzętu do zwalczania wojsk Ukrainy. W znacznym stopniu wykorzystywano siły 
niemilitarne, ludność cywilną, która często służyła za „żywe tarcze” – kolumny cywili 

idące przed wojskowymi kolumnami „separatystów” albo była wykorzystywana do budo-

wania konstrukcji obronnych.  

Zarówno Federacja Rosyjska jak i lokalne władze obwodów w Doniecku i Ługańsku 
podejmowały działania lub wspierały kreowanie sytuacji konfliktowych we wschodnich 
regionach Ukrainy, dążyły do doprowadzania do zamieszek i protestów miejscowej lud-

ności. Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych tego konfliktu było nadanie 
priorytetu dla prowadzenia akcji propagandowej mającej na celu obalenie władz Ukrainy  
i destabilizację polityczną. Było to realizowane za pomocą wielu środków; przy użyciu 
instrumentów politycznych, ekonomicznych i typowych przedsięwzięć propagandowo- 

-informacyjnych. W konflikcie brali udział na równi z walczącymi żołnierzami rosyjscy 
dziennikarze. Równolegle z oddziaływaniem propagandowym, blokowano oficjalną dzia-

łalność informacyjną aparatu ukraińskiej władzy centralnej i lokalnej. Intensywne działa-

nia propagandowe we wschodnich obwodach Ukrainy i w Autonomii Krymu miały na celu 
nie tylko dyskredytację władz ukraińskich, organów egzekwowania prawa, oddziałów 
wojskowych, ale także wzmacnianie przekonania społeczeństwa rosyjskiego do słuszno-

ści interwencji na Krymie i wspierania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ważnym celem 
tych działań było też sianie zwątpienia wśród społeczeństw zachodnich, przekonywanie 
ich do stanowiska Rosji. Zebrany materiał wskazuje na stosowanie podczas konfliktu 
nowoczesnego wywiadu radiowego i elektronicznego z terenów zajmowanych przez 
„separatystów” oraz z terytorium Federacji Rosyjskiej, przechwytywanie rozmów z telefo-

nów komórkowych żołnierzy i urzędników ukraińskich. 

                                                           
11 Na podstawie ustaleń NATO DEEP. 
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Analiza działań zbrojnych prowadzonych na terenie Republik Donieckiej i Ługańskiej 
wskazuje na wprowadzenie nowych, (hybrydowych) zasad prowadzenia walki zbrojnej 

polegających na:   
– prowadzeniu działań militarnych w okresie pokoju, bez wypowiedzenia wojny;  

– wykorzystywaniu żołnierzy przebranych za cywilów do działań bojowych oraz żoł-
nierzy umundurowanych bez oznaczeń wojskowych;  

– niszczeniu infrastruktury (głównie ekonomicznej i transportowej) na zajmowanym 
terenie oraz na terenie zajmowanym przez siły zbrojne Ukrainy; 

– używaniu cywilów do blokowania obiektów i kolumn wojskowych; 

– gromadzeniu oddziałów i sprzętu na terenach przygranicznych z Ukrainą; 

– zintensyfikowaniu działalności wywiadowczej; 
– prowadzeniu rekonesansu powietrznego wzdłuż granic; 

– prowadzeniu akcji sabotażowych; 

– kreowaniu sytuacji zagrożenia obiektów newralgicznych: wodociągów, oczyszczalni 
ścieków, stacji paliwowych; 

– dostarczaniu broni, amunicji, towarów, środków finansowych na tereny przygranicz-

ne zajmowane przez „separatystów” w celu udzielania im pomocy; 

– blokowaniu działalności punktów kontrolnych; 

– siłowym i bojowym przejmowaniu obiektów z użyciem metod terrorystycznych. 
Wraz z działaniami militarnymi w trakcie konfliktu realizowane były intensywnie także 

przedsięwzięcia dyplomatyczno-polityczne. Federacja Rosyjska zaprzeczała, aby brała 
udział w agresji na Ukrainę, jednocześnie przedstawiając trwające działania militarne 
jedynie jako wewnętrzny konflikt ukraiński. Żonglując i manipulując przepisami prawa 
międzynarodowego, Rosja usiłowała przedstawić aneksję Krymu jako wyraz woli miej-

scowej ludności i poszanowania prawa do samostanowienia. Oskarżana o udział w kon-

flikcie na Ukrainie Rosja zaprzeczała jakiemukolwiek łamaniu prawa międzynarodowego  
i negowała angażowanie instytucji międzynarodowych zgodnie z ich możliwościami zapi-

sanymi w aktach prawnych do oceny sytuacji. W trakcie międzynarodowych i bilateral-

nych spotkań, podczas rozmów na temat sytuacji na Ukrainie, przedstawiciele Federacji 
Rosyjskiej starali się przedstawić Ukrainę jako winną łamania praw człowieka. Z jednej 
strony Rosja usiłowała pokazywać wiele pozornie przyjaznych gestów, wysyłać sygnały  
i deklaracje dotyczące pokojowego zakończenia konfliktu, z drugiej zaś kontynuowała 
działania wspierające konflikt i osłabiające potencjał Ukrainy. 



Bogusław Pacek, Piotr Pacek 

63 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ I STAN UKRAINY  
W POCZĄTKOWEJ FAZIE KONFLIKTU 

Należy jednoznacznie ocenić, że wojna hybrydowa na Ukrainie obnażyła nieprzygo-

towanie ukraińskiego państwa do obrony swojego terytorium i ludności oraz pokazała 
wiele niedoskonałości w jego funkcjonowaniu do roku 2013.  

Niezależnie od niedoskonałości militarnych i gospodarczych, niektóre zaniedbania 
dotyczyły kwestii bardzo głębokich, etnicznych, mentalnych, psychologicznych. Władze 
Autonomii Krymu poniosły porażkę w procesie przeciwdziałania inwazji w sposób, który 
można było łatwo przewidzieć. W zasadzie Krym został przejęty przez Rosję, przy dużej 
aprobacie znacznej części mieszkańców oraz przy jednoczesnym przejściu wielu ukraiń-
skich żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb na stronę rosyjską. Główną przyczyną były 
prorosyjski sentyment wśród zajmujących wysokie pozycje przedstawicieli oddziałów 
wojskowych i organów ścigania. Sentyment ten dodatkowo wzmacniała skuteczna pro-

paganda Federacji Rosyjskiej. 

W odniesieniu do całości działań dotyczących zarówno Krymu, jak i obwodów do-

nieckiego i ługańskiego należy ocenić, że Ukraina na koniec 2013 roku owładnięta była 
licznymi słabościami, błędami i wypaczeniami, które przyczyniły się do przebiegu konflik-

tu. Niedoskonałość ram prawnych i różnego typu uregulowań dotyczących systemu mobi-

lizacyjnego doprowadziła do istotnych trudności w przeprowadzeniu początkowych faz 
poboru. Sytuację ratowały samozwańcze bataliony, które choć działały poza systemem 
prawnym, to jednak znacznie wspierały siły zbrojne Ukrainy, szczególnie w 2014 roku,  
w pierwszej fazie konfliktu zbrojnego. Ukraina nie dysponowała wystarczającą ilością 
przeszkolonych rezerw mobilizacyjnych. Przez wiele lat obserwowano dość powszechne 
postawy unikania wcielenia do wojska rezerwistów na stosowne przeszkolenie. Zupełnie 
nieprzygotowane było wsparcie logistyczne dla wojsk. Na początku działań brakowało 
nawet mundurów i racji żywnościowych dla żołnierzy. Na niskim poziomie przedstawiało 
się zabezpieczenie medyczne. Siły zbrojne Ukrainy dysponowały przestarzałym sprzę-
tem. Duża część spośród tego sprzętu, który pozostawał na tzw. zapasach była nie-

sprawna lub charakteryzowała się dużą usterkowością. Wymagał on napraw na ogromną 
skalę. Niewydolny system transportowy nie pozwalał na realizację często podstawowych 
zadań. Nie udało się uzyskać dla potrzeb wojska znacznej części sprzętu i pojazdów  
z zakładów cywilnych. Poziom wyszkolenia mobilizowanych żołnierzy rezerwy był bardzo 
niski i nie gwarantował skutecznej realizacji zadań. Siły Zbrojne Ukrainy borykały się  
z brakiem odpowiednich uregulowań, dokumentów, które były niezbędne do odbudowy 
armii na początku konfliktu. Szczególną trudność sprawiał brak wyszkolenia żołnierzy  
i całych oddziałów do prowadzenia działań bojowych na terenach zurbanizowanych, 

nasyconych ludnością cywilną. Niedoskonałe rozwiązania prawne uniemożliwiały użycie 
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broni w stosunku do tzw. „zielonych ludzików”12, czyli żołnierzy strony przeciwnej prze-

branych za cywilów podczas działań zarówno w rejonie Doniecka i Ługańska, jak i na 
Krymie.  

Działania podczas konfliktu zbrojnego, w warunkach niewypowiedzianej wojny (z brakiem 

jednoznacznej definicji wojny hybrydowej) powodowały brak legislacyjnych rozwiązań 
użycia ukraińskich sił zbrojnych do zwalczania wojny hybrydowej. Duże znaczenie miał 
też brak przygotowania moralnego i technicznego sił ukraińskich do tłumienia zamieszek 
z udziałem ludności cywilnej wspierającej „separatystów”. Początkowa faza operacji 
ukraińskiej była obarczona trudnościami wynikającymi z rozpoczętej wcześniej reformy sił 
zbrojnych, niedokończonej reorganizacji struktur dowodzenia na poziomie operacyjnym. 
Widoczna słaba intensywność w działaniach antypropagandowych ukraińskich mediów  
w 2014 roku, kiedy to akcja informacyjna przeciwnika miała na celu zahamowanie mobili-
zacji i podżegała naród do niewypełnienia swoich obowiązków wojskowych względem 
ojczyzny, przyniosła sukcesy stronie rosyjskiej i „separatystom”, a jednocześnie spotę-
gowała trudności po stronie ukraińskiej. Brak doświadczenia w zwalczaniu wojny hybry-

dowej spowodował, szczególnie na początkowym etapie działań, wiele strat po stronie 
ukraińskiej. Nielicznie występujący w siłach zbrojnych Ukrainy żołnierze posiadający 
doświadczenie z operacji NATO w Iraku i Afganistanie odgrywali w niej istotną rolę, jed-

nak po stronie „separatystów” liczba wykorzystywanych, zaprawionych w bojach w róż-
nych konfliktach najemników, znacznie przewyższała ilość doświadczonych Ukraińców, 
co odgrywało w pierwszej fazie konfliktu ważną rolę. 

Wojskom ukraińskim sytuację utrudniał brak wystarczającej wiedzy operacyjnej i wy-

wiadowczej o celach i zdolnościach bojowych przeciwnika. Trudno było przewidzieć 
szczególnie zaangażowanie Federacji Rosyjskiej i jej kolejne kroki realizowane w ramach 
konfliktu. Część żołnierzy zaangażowanych w działania bojowe w tzw. operacji antyterro-

rystycznej13 po stronie ukraińskiej miała więzi rodzinne lub przyjacielskie z przedstawicie-

lami społeczności zamieszkałej na terytorium separatystów, co obniżało poziom gotowo-

ści i efektywności bojowej. Występowały pojedyncze przypadki dezercji i przechodzenia 
na stronę przeciwną przez żołnierzy ukraińskich pochodzących z rejonu Doniecka i Łu-

gańska. Brakowało reżimu granicznego z Federacją Rosyjską, znaczna część granicy 
pomiędzy Rosją a Ukrainą w ogóle nie była ochraniana, co stwarzało możliwość niekon-

trolowanego przepływu osób (w tym agentów rosyjskich z wywiadu, ze służby bezpie-

czeństwa oraz z oddziałów kozackich). Na morale żołnierzy i ludności cywilnej z rejonu 
konfliktu duży wpływ miały przypadki zdrady kilku ukraińskich przedstawicieli wysoko 
                                                           

12 „Zielone ludziki” to uczestnicy wojny hybrydowej na Krymie oraz w rejonie Ługańska i Doniecka, to 
żołnierze armii rosyjskiej, Kozacy; bez żadnych dystynkcji i dokumentów. Wielu z nich to rosyjscy żołnierze 
rezerwy walczący przeciwko Ukrainie. 

13 Operacja antyterrorystyczna – ATO to podjęte, zorganizowane działania Ukrainy z udziałem sił zbroj-
nych resortu spraw wewnętrznych, służb specjalnych oraz jednostek ochotniczych prowadzone na terenie 
Republik Ługańskiej i Donieckiej. Operacja rozpoczęta 13.04.2014 r. i skierowana przeciwko separatystom. 



Bogusław Pacek, Piotr Pacek 

65 

postawionych dowódców wojskowych i przedstawicieli organów egzekwowania prawa.  
W zdecydowanej większości nieprzychylne władzom Ukrainy społeczeństwo lokalne 
okazywało wsparcie siłom „separatystów”, często zachowywało opór wobec wojsk ukra-

ińskich, blokowało kolumny ukraińskie i dostarczało informacji „separatystom” i Rosjanom 
o ruchach żołnierzy ukraińskich, lokalizacji ich baz, realizowanych działaniach.  

Konflikt ten wykazał nieprzygotowanie ukraińskich struktur Obrony Cywilnej, brak 
planów ewakuacji obywateli z terenu działań zbrojnych. Występował przy tym brak zain-

teresowania ze strony władz lokalnych tą kwestią. Część urzędników lokalnych w strefie 
konfliktu popierała „separatystów”. Nierozwiązana zarówno pod względem prawnym, jak  
i organizacyjno-logistycznym była kwestia przesiedlenia obywateli, którzy zamieszkiwali  
w strefie działań wojennych. Strona ukraińska nie posiadała wystarczających zasobów do 
walki z ogromną kampanią dezinformacyjną przeciw Ukrainie zarówno w strefie konfliktu, 
jak i na terenie całego państwa. Brakowało skutecznego przeciwstawienia się działaniom 
informacyjno-propagandowym Rosji w środowiskach zagranicznych. Trzeba tu jednak 
mocno podkreślić, że przyczyną wielu trudności były nie tylko błędy z okresu sprzed 2013 
roku, ale też niewystarczające możliwości finansowo-ekonomiczne Ukrainy, która nie 
była w stanie dokonać wielu zmian w szybkim tempie. Czynnikiem mającym negatywny 
wpływ na skuteczność działań Ukrainy na poziomie dyplomatycznym był fakt przynależ-
ności Federacji Rosyjskiej do Rady Bezpieczeństwa ONZ jako członka z prawem veta. 
Rosja posiadała rozbudowany system misji dyplomatycznych, znaczne zasoby pozwala-

jące na finansowanie kampanii informacyjnych za granicą i tworzenie profesjonalnych 

centrów oddziaływania. Mimo to Ukraina została wsparta przez organizacje międzynaro-

dowe oraz na poziomie współpracy bilateralnej i ogólnej (ONZ, UE, OBWE, NATO). 
Wsparcie Ukrainie okazało także samodzielnie wiele państw. 

EWOLUCJA DZIAŁAŃ UKRAIŃSKICH 

Ukraina była bardzo zaskoczona działaniami Rosji na Krymie i dalszym rozwojem 
zdarzeń w Republikach Donieckiej i Ługańskiej oraz nieprzygotowana do przeciwstawie-

nia się zagrożeniom i działaniom prowadzonym przeciwko niej w ramach hybrydowej 

wojny. 

Jednym z najistotniejszych czynników był aspekt mentalny. Ukraińcy traktowali Rosję 
jako państwo przyjazne i nie spodziewali się z jej strony zachowania agresywnego. Sytu-

ację komplikował fakt dużego zróżnicowania etnicznego Ukrainy14. Dla wielu Ukraińców 
pierwszym językiem używanym przez całe życie był język rosyjski (do 2013 roku oficjalny 

                                                           
14 Wg Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stan ludności państwa wynosił na dzień 1 stycznia 

2014 roku 45 milionów 426 tysięcy. Z tego ponad 20% to obywatele narodowości rosyjskiej. Najwięcej Ro-
sjan żyło w Republice Krymu – około 58%, obwodzie ługańskim – około 39% i obwodzie donieckim – około 
38%, http://www. ukrstat.gov.ua/ (dostęp: 15.10.2016 r.). 
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język używany jako podstawowy w mediach, urzędach, instytucjach, wielu szkołach i uczel-

niach). Na Ukrainie jest wiele rodzin ukraińsko-rosyjskich, posiadających bliskich krew-

nych w Rosji. Cała gospodarka ukraińska, przemysł są powiązane, a często uzależnione 
od gospodarki i przemysłu rosyjskiego. Sama Ukraina, od początku uzyskania niepodle-

głości, borykała się z wielkimi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, a ponadto, 

mocno rozwinęła się tu korupcja, która przeniknęła do wszystkich obszarów funkcjono-

wania państwa, włącznie z wojskiem, policją, sądownictwem, a nawet edukacją i nauką. 
Te wszystkie przyczyny i wiele jeszcze innych powodowały, że po aneksji Krymu  

i rozpoczęciu działań militarnych na wschodzie kraju, Ukrainie, pomimo woli, dużej de-

terminacji władz i konsolidacji wokół walki o przyszłość kraju, nie było łatwo podjąć  
w krótkim czasie skutecznych przedsięwzięć, przynoszących szybkie zmiany. 

Pierwsze z realizowanych reform dotyczyły systemu prawnego i działań samego 
wojska. Wprowadzono szereg zmian w ukraińskim prawie, w tym dotyczące przygotowa-

nia mobilizacji i jej przeprowadzenia. Przeprowadzono reformę systemu mobilizacji, two-

rząc 138 nowych wojskowych komend uzupełnień. Opracowano koncepcję operacji anty-

terrorystycznej w obwodzie donieckim i ługańskim i zorganizowano ogniwa dowodzenia 
tą operacją. Zakończono formowanie i przygotowanie dowództw, stopniowo zaczęto wpro-

wadzać nowy system szkoleń oddziałów zbliżony do standardów NATO, ale także  
z uwzględnieniem doświadczenia zdobytego podczas operacji antyterrorystycznej. W la-

tach 2014–2015 przeprowadzono sześć akcji mobilizacyjnych rekrutujących tysiące ko-

lejnych żołnierzy do operacji. Nastąpiła rozbudowa ukraińskiej armii, z posiadanych sił na 
poziomie ok.150 tysięcy w roku 2013 (planowano wtedy dalszą redukcję nawet do 100 
tysięcy) do 250 tysięcy. Zorganizowano formację Obrony Terytorialnej. Rozpoczęto two-

rzenie Sił Specjalnych. Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły na terenie obwodów doniec-

kiego i ługańskiego znaczącą liczbę operacji bojowych. Stworzono połączone operacyjne 
grupy informacyjne i psychologiczne. Wojska biorące udział w operacji stopniowo były do 
niej coraz lepiej przygotowane, uzbrojone i wyposażone. Istotna była także, okazywana 
przez cały czas prowadzenia działań, pomoc organizacji pozarządowych, wielu ochotni-

ków, którzy samorzutnie chcieli wesprzeć wojsko. W ramach tej pomocy ukraińscy żołnie-

rze na początku otrzymywali nawet zakupywane na rynkach mundury i przedmioty za-

bezpieczające ich podstawowe potrzeby. Wśród dostarczanych przedmiotów były też 
środki łączności, kamizelki kuloodporne, sprzęt noktowizyjny i termowizyjny. 

Poza wojskiem w działaniach na wschodzie Ukrainy czynny udział brały również for-

macje i siły innych resortów państwa, w tym Straż Graniczna, służby specjalne i Gwardia 
Narodowa15, która wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu wzmocnienie ochro-

ny obiektów, sprzętu i jednostek wojskowych. Gwardia Narodowa organizowała grupy 

                                                           
15 W marcu 2014 roku Ukraiński Parlament powołał Gwardię Narodową, powierzając jej zadanie wspie-

rania sił milicyjnych i wojska. Gwardia Narodowa powstała na bazie wojsk MSW i początkowo liczyła 60 
tysięcy osób. Cechą Gwardii Narodowej miała być wysoka mobilność i zdolność do szybkiego reagowania. 
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manewrowe przeznaczone do prowadzenia indywidualnych zadań przeciwko mobilnym 
grupom oddziałów zbrojnych przeciwnika. Tworzyła grupy specjalne Gwardii Narodowej  
i operacyjne grupy szturmowe. Gwardia przejęła ochronę ważnych strategicznych obiek-

tów państwowych. W Gwardii Narodowej, podobnie jak w siłach zbrojnych, stworzono 
brygady i pułki operacyjne. Gwardia Narodowa otrzymała czołgi, wozy opancerzone, 
ciężką artylerię, moździerze. 

Wiele zmian wprowadzono w funkcjonowaniu ukraińskiej Straży Granicznej, dążąc 
do zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granic przez ludzi i przemytowi sprzętu 
wojskowego i amunicji. Zaczęto rozwijać nowy model organizacji punktów kontrolnych 
Straży Granicznej. Strażników wyposażono w broń palną, broń antyczołgową. Wzmoc-

niono ochronę granicy z Rosją i przystąpiono do jej uszczelniania. 
Działania doskonalące funkcjonowanie różnych systemów państwa i wspierające 

prowadzone działania zbrojne na wschodzie podjęły w Ukrainie także inne organy pań-
stwowe. Większość z nich wymaga dalszego doskonalenia, które następuje. Co prawda 
tempo tych zmian często nie zadowala społeczeństwa ukraińskiego, ale jest widoczne. 

W Ukrainie nieprzewidywaną zmianą towarzyszącą trwającej wojnie hybrydowej jest 
spontaniczny patriotyzm, który obudził motywację wielu Ukraińców do walki o swoje 
państwo. 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Dążenia Ukrainy do wprowadzenia jej do kręgu cywilizacyjnego rozwoju, wsparte 
przez przytłaczającą większość społeczeństwa, a skierowane na współpracę z UE  
i NATO spowodowały ogromny sprzeciw w Rosji. Fundamentalne zmiany polityczne  
i socjalne na Ukrainie, będące rezultatem rewolucji z początków 2014 roku uświadomiły 
Rosji, że maleją szanse na utrzymanie jej roli jako jednego ze światowych liderów. Utrata 
rosyjskiego lobby w ramach elit ukraińskich, dzięki którym udawało się dotychczas wpły-

wać na bieg wydarzeń za prezydentury Wiktora Janukowycza, spowodowała utratę rosyj-

skiego oddziaływania wewnątrz Ukrainy. Bez niego niemożliwe było nakłonienie Ukrainy 
do wspólnego z Rosją i innymi państwami budowania euroazjatyckiego bloku gospodar-

czego i polityczno-militarnego, jaki zamierzała stworzyć Moskwa. Celem strategicznym 
Federacji Rosyjskiej jest stała kontrola państw byłego ZSRR i odgrywania wobec nich roli 
lidera i globalnego gracza. W obawie przed utratą na zawsze takich możliwości, Rosja 
uciekła się do użycia agresji wobec Ukrainy, wprowadzając na jej terytorium swoje dzia-

łania, określane jako elementy wojny hybrydowej. Jedną z cech tej wojny stało się nada-

nie priorytetu zastosowaniu metod siłowych o charakterze niemilitarnym w postaci dzia-

łań politycznych, propagandowo-informacyjnych, psychologicznych, ekonomicznych  

i jeszcze wielu innych. Działania militarne, także stosowane podczas tej wojny, spełniały 
rolę wspierającą, a nie dominującą. 
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Wojna hybrydowa przeciw Ukrainie jest prowadzona przez państwo posiadające 
broń nuklearną, silny potencjał ekonomiczny, ogromne zasoby populacyjne i dużą armię 
z ponadprzeciętnym arsenałem broni. Miało to duży wpływ na postawy wielu państw, 
które choć deklarowały poparcie dla Ukrainy, to nie przekładało się to na ewentualnie 
okazaną jej wymierną pomoc. Wsparcie innych państw ograniczyło się przede wszystkim 
do działań dyplomatycznych oraz wywierania na Rosję presji ekonomicznej w postaci 

różnego typu sankcji. W rezultacie Ukraina od początku odpierała agresję i naciski 
znacznie większego państwa z nuklearnym potencjałem tylko własnymi siłami. 

Władze Rosji, realizując zasadnicze cele polityczne, osiągały je wypełnianiem pla-

nów realizowanych na wszystkich poziomach działania. Te najbardziej dotkliwe dla Ukra-

iny, realizowane na poziomie taktycznym to głównie:  
– stworzenie w ramach Ukrainy niekontrolowanego przez centralną władzę terytorium 

posiadającego szeroką autonomię i władzę kontrolowaną przez Moskwę jako śro-

dek do wywierania stałego wpływu na politykę wewnętrzną i zagraniczną Ukrainy; 

– destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej, podważanie fundamentów pokoju 
wewnętrznego na Ukrainie; 

– ekonomiczne osłabianie Ukrainy powodowane ogromnymi wydatkami na prowa-

dzenie działań militarnych, zakup uzbrojenia, wyposażenia i sprzętu wojskowego, 
odbudowę zniszczonej infrastruktury; 

– uniemożliwianie Ukrainie integracji europejskiej. 
Strategicznymi celami Federacji Rosyjskiej było ponadto: 

– zniszczenie jedności Unii Europejskiej i NATO, osłabienie więzów europejsko-atlan-

tyckich; 

– stworzenie warunków do odbudowy potężnego zbiorowego podmiotu państw Euro-

py Wschodniej i Azji z dominującą rolą Rosji; 
– zachowanie roli mocarstwa odgrywającego istotną rolę w świecie; 

– legalizacja aneksji Krymu. 

Dążąc do realizacji swoich planów, Rosja podjęła działania zmierzające do tworzenia 
rosyjskiego lobby w instytucjach Unii Europejskiej, strukturach i partiach europejskich. Za 

wszelką cenę starano się wymusić decyzje o zniesieniu lub złagodzeniu sankcji ekono-

micznych nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. 
Działania „hybrydowe” Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy polegały głównie na:  

– użyciu rosyjskich regularnych sił wojskowych (przede wszystkim na Krymie); 

– stworzeniu siatki wywiadowczej na terenie Ukrainy (w tym także w organach wła-

dzy, administracji, wojsku i wielu służbach), wykorzystywaniu działań służb specjal-

nych w prowadzonym konflikcie; 

– organizowaniu zbiórek ochotników, włączaniu wolontariuszy z Federacji Rosyjskiej 

w strefę konfliktu po stronie „separatystów”; 
– użyciu oddziałów sił specjalnych (grupy rekonesansowe i sabotażowe); 
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– podburzaniu lokalnej społeczności, okazywaniu poparcia dla ruchu separatystycz-

nego na wschodzie Ukrainy; 

– wspieraniu militarnemu, materiałowo-sprzętowemu i finansowemu „separatystów”; 
– szkoleniu „separatystów”; 
– prowadzeniu wojny propagandowo-informacyjnej (rozpowszechnianie fałszywych infor-

macji, oddziaływanie na „separatystów”, miejscową ludność i wojska ukraińskie); 
– prowadzeniu działań w cyberprzestrzeni; 
– wywieraniu nacisku ekonomicznego i szantażu energetycznym;   

– realizacji działań dyplomatycznych, wywieraniu wpływu na pojedyncze państwa, 
rozbijaniu jedności wewnątrz UE i NATO. 

Rosyjskie służby specjalne ustanowiły w ciągu kilku lat siatkę wywiadowczą na Ukra-

inie, udoskonaliły swoją rezydenturę, promowały prorosyjskie osoby na wysokie stanowi-

ska, stworzyły konspiracyjne grupy paramilitarne, podtrzymywały antyukraiński przekaz 
medialny w południowych i wschodnich obwodach i na Krymie. Działania Federacji Ro-

syjskiej charakteryzowały się dużym stopniem skuteczności. Miały na to wpływ szczególnie:  
– możliwość używania prawa veta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i zasady konsen-

susu w podejmowaniu decyzji przez OBWE; 

– posiadanie dużej ilości surowców energetycznych oraz powiązania energetyczno-

gospodarcze z wieloma państwami Zachodu; 

– duży potencjał państwa i wielkie możliwości militarne (w tym broń nuklearna) od-

grywające rolę zastraszającą wobec innych państw; 

– duże poparcie społeczeństwa rosyjskiego dla prowadzonej hegemonistycznej poli-

tyki przez władze Rosji; 
– aktywnie działające poza granicami państwa i bardzo rozbudowane służby specjalne; 

– używanie dużych rosyjskich wpływów w formowaniu polityki przeciw Ukrainie w niektó-
rych państwach europejskich związanych biznesowo z Rosją;   

– prowadzenie na dużą skalę kampanii informacyjnej i oddziaływania propagandowe-

go na poziomie międzynarodowym z zastosowaniem całego wachlarza środków: te-

lewizja, prasa, media społecznościowe (internet). 
Podczas wojny hybrydowej na Ukrainie, Rosja nadawała duże znaczenie stwarzaniu 

stałego poczucia zagrożenia nie tylko przez państwo-ofiarę agresji, ale także przez te 
państwa, które zdecydowałyby się okazać Ukrainie jakiekolwiek wsparcie (szczególnie 
wojskowe). Sugerując możliwość masowej inwazji przez regularne wojska oraz prowa-

dząc działania zastraszające, demonstrując pokazy siły, organizując niezapowiadane 
ćwiczenia wojskowe, prowokując groźne sytuacje, czy gromadząc wojska przy granicach 
nie tylko Ukrainy, Rosja realizowała cele dotyczące zarówno Ukrainy, jak i państw Zachodu. 

Prowadzona operacja informacyjna skierowana do Ukraińców, Rosjan oraz społecz-

ności państw zachodnich polegała na: 
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– rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w prasie, radiu i telewizji zarówno  

w Rosji, na Ukrainie, jak i w innych państwach dotyczących przebiegu sytuacji 
związanej z konfliktem zbrojnym; 

– zakładaniu kont i administrowaniu prorosyjskimi grupami na portalach społeczno-

ściowych (większość członków tych grup ma IP rosyjskie); 
– tworzeniu kont internetowych i administrowaniu pseudoukraińskimi grupami w celu 

stworzenia powszechnej opinii o rzekomych niezadowolonych z obecnej władzy 
obywatelach Ukrainy; 

– używaniu różnych źródeł informacyjnych do rozpowszechniania antyukraińskich 
informacji;  

– angażowaniu opłacanych ekspertów spośród Rosjan i Ukraińców, w celu przedsta-

wiania opinii społecznej fałszywego lub zupełnie nieznanego eksperta jako osoby 
wiarygodnej prezentującej nieprawdziwy obraz wydarzeń na Ukrainie;   

– używaniu rosyjskich misji dyplomatycznych do szerzenia propagandy za granicą. 
Należy ocenić, że działania informacyjno-propagandowe realizowane przez Federa-

cję Rosyjską, podczas tego konfliktu, należały do najbardziej skutecznych instrumentów 
oddziaływania. Przyniosły szereg pozytywnych dla strony rosyjskiej rezultatów w postaci 
zachowania i działania ludności ukraińskiej zamieszkałej na terenach objętych konfliktem, 
np. społeczności Krymu, jak też w znacznym stopniu wywarły oczekiwany przez Moskwę 
wpływ na społeczeństwach państw Zachodu. Działania te miały przede wszystkim duże 
znaczenie dla konsolidacji samych Rosjan, wpływały na rosnące poparcie dla polityki  
i decyzji podejmowanych przez władze Rosji. Ukraina przez długi czas nie była w stanie 
przeciwstawić się skutecznie temu oddziaływaniu również na terenie rejonów Doniecka  
i Ługańska. Jeszcze po dwóch latach od rozpoczęcia wojny hybrydowej, w 2016 roku 
jedynymi programami telewizyjnymi, jakie mogli oglądać mieszkańcy wschodniej Ukrainy, 
były programy rosyjskie. 

ZAKOŃCZENIE 

Agresja rosyjska wywołała falę patriotyzmu ukraińskiego, wzmocnienie wspólnoty 
obywatelskiej, co odegrało znaczącą rolę w trakcie prowadzonych działań. Dzięki heroi-

zmowi żołnierzy, organów ścigania, wolontariuszy, zwykłych obywateli udało się pode-

rwać Ukrainę do walki oraz zatrzymać dalszą agresję ze strony „separatystów” i Rosji. 
Ruch ochotników stał się bezprecedensowym przykładem samoorganizowania się  
w kontekście wojny. Tysiące wolontariuszy, przedstawicieli różnych grup społecznych, 
narodowych i różnych zawodów wspomogły armię ukraińską. W kwietniu 2014 roku, 
biorąc pod uwagę eskalację konfliktu w Donbasie i możliwość otwartej agresji zewnętrz-

nej, ukraiński rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu tzw. operacji antyterrorystycznej na 
terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego. Zaangażowane w nią miały być wszystkie 
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dostępne oddziały i środki Sił Zbrojnych, Służby Bezpieczeństwa, Gwardii Narodowej. 
Mimo słabego poziomu wyszkolenia armii ukraińskiej i jednostek innych resortów, słabe-

go zaplecza technicznego, braku odpowiedniej broni, operacja antyterrorystyczna z cza-

sem zaczęła przynosić rezultaty. Tereny kontrolowane przez „separatystów” zmniejszyły 
się znacznie. Było to możliwe dzięki zastosowaniu przez rząd ukraiński nowych środków 
podnoszących zdolności z zakresu bezpieczeństwa i obrony, poziom kontroli ich sił oraz 
wprowadzenie częściowej mobilizacji.   

Środki, które wpłynęły na poprawę sytuacji Ukrainy to przede wszystkim: 
– rozpoczęcie wprowadzania reform ekonomiczno-społecznych;  

– polepszenie poziomu finansowania i wyposażenia wojska w uzbrojenie i specjali-
styczny sprzęt;  

– rozwijanie własnej produkcji sprzętu i broni; 
– zwiększenie liczebności armii; 
– wzmocnienie ukraińskich działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych w stosun-

ku do Rosji; 

– zaangażowanie oddziałów wojskowych i organów ścigania z zachodnich i central-

nych rejonów do udziału w działaniach na wschodzie Ukrainy; 

– sformowanie batalionów Obrony Terytorialnej na poziomie administracji obwodów; 

– wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych (nowe dokumenty, programy i uaktu-

alnianie istniejących), nowa Doktryna Wojskowa i Doktryna Cyberbezpieczeństwa, 
nowa koncepcja rozwoju bezpieczeństwa i obrony. 

Potępienie aneksji Krymu i rosyjskich działań bojowych na Ukrainie przez państwa 
Zachodu, wprowadzenie politycznych i ekonomicznych sankcji w stosunku do Rosji miały 
duże znaczenie dla przebiegu tego konfliktu oraz ograniczenia wykorzystywanych in-

strumentów hybrydowych przez Rosję. Należy spodziewać się, że brak tych działań mógł 
spowodować o wiele bardziej dramatyczny przebieg działań i znacznie większy poziom 
agresji strony rosyjskiej w tym konflikcie. Wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję 
przekroczyła granice Ukrainy. W celu zatrzymania jej ekspansji na inne kraje europejskie, 
niezbędna jest konsolidacja sił społeczności międzynarodowej. Początek i przebieg kon-

fliktu w Donbasie i wcześniejsza aneksja Krymu, wszystkie działania, które wynikają  
z konfliktu zbrojnego nazywane powszechnie wojną hybrydową wskazują na to, że nie 
były to wydarzenia spontaniczne. Analiza zebranego materiału przekonuje, że Federacja 
Rosyjska zaplanowała je na kilka lat przed rokiem 2014. Sam sposób prowadzenia wojny 
hybrydowej, specyfika działań podejmowanych zarówno przez stronę rosyjską, jak i „se-

paratystów” wyraźnie wskazują, że były one przewidywane w Moskwie już kilka lat wcze-

śniej. Potwierdza to wystąpienie Szefa Sztabu Generalnego Rosji generała Walerija 
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Gierasimowa z 26.01.2013 roku16, kiedy mówił o przyszłej wojnie jako wojnie niewypo-

wiedzianej, formalnie nawet nie wojnie, ale takiej, na której giną ludzie, używa się ciężkiej 
broni, biorą w niej udział wojskowi – choć bez oznaczeń. 

W swoim wystąpieniu Gierasimow nazywał wojnę hybrydową mieszanką metod kla-

sycznie militarnych – przede wszystkim nieregularnych działań zbrojnych (partyzantka, 

sabotaż, dywersja, akty terrorystyczne) z elementami walki informacyjnej (propaganda, 
dezinformacja), ekonomicznej oraz cybernetycznej. Twierdził, że w tych nowych konflik-

tach prawa wojny fundamentalnie się zmieniły. Wzrosła rola niemilitarnych środków po-

dejmowanych w celu osiągnięcia politycznych i strategicznych celów. Według Gierasi-

mowa, może to być „znacząco bardziej efektywne” niż stosowanie klasycznych metod 
militarnych. „Wymieszane” metody walki, szerokie zastosowanie działań asymetrycznych 
pozwalają niwelować przewagę przeciwnika w walce zbrojnej. Generał Walerij Gierasi-

mow przewidywał wówczas, że frontowe starcie dużych wojskowych formacji stopniowo 
staje się przeszłością w wojnach nowego typu, gdyż tu mieszają się różne metody walki: 
polityczne, ekonomiczne, informacyjne, humanitarne itp. Szef Sztabu Generalnego Rosji 

mówił też o asymetrycznych metodach walki, takich jak: ograniczone użycie sił specjal-

nych oraz rekrutacja i mobilizacja grup opozycyjnych na terytorium wroga. Bezkontakto-

we oddziaływanie na przeciwnika, działanie na dystans staje się, według generała, głów-

nym sposobem osiągnięcia celów walki. Zacierają się różnice między strategicznym, 
operacyjnym i taktycznym poziomem, między działaniami ofensywnymi i obronnymi17.  

Trudno nie zauważyć stosowania dokładnie tych metod na wielką skalę na terytorium 
Ukrainy. Co prawda działania specjalne grup dywersyjno-szpiegowskich były znane od 
dawna i typowe dla wielu innych konfliktów na świecie, ale omawiana przez generała 
Gierasimowa „rekrutacja i mobilizacja grup opozycyjnych” znalazła swoją realizację wła-

śnie w postaci zbrojnych oddziałów samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej. 
Także działania na Krymie były przez Gierasimowa jak gdyby zapowiedziane jako przy-

szły sposób prowadzenia wojny kilka lat wcześniej. Użycie tzw. „zielonych ludzików” to 
wykorzystywanie do walki żołnierzy w mundurach, uzbrojonych niczym regularna armia, 
ale bez żadnych oznaczeń i dokumentów mogących zidentyfikować ich przynależność. 
Dokładnie takie działania przewidywał Walerij Gierasimow w swoim wystąpieniu i należy 
ocenić, że Federacja Rosyjska do takiej hybrydowej wojny czyniła przygotowania od kilku lat. 

Przeprowadzone badania uzasadniają ocenę, że wojna hybrydowa prowadzona na 
Ukrainie od 2014 roku dotyczy nie tylko samej Ukrainy. Rosyjska agresja, choć w dużym 
stopniu niemilitarna, a przejawiająca się działaniami informacyjnymi, politycznymi, dyplo-

                                                           
16 Generał Gierasimow w czasie wykładu 26 stycznia 2013 roku na posiedzeniu członków Akademii Na-

uk Wojskowych, podsumowującym pracę Akademii w 2012 roku, dał wykładnię przyszłych wojen i definicję 
wojny hybrydowej. Wykład został później opublikowany. 

17 Szerzej V. Gerasimov, The Value of Science in Prediction, „Military-Industrial Kurier” 2013, http://vpk 
news ru/sites/default/files/pdf/VPK-08-476.pdf (dostęp: 15.10.2016 r.). 
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matycznymi, ekonomicznymi i psychologicznymi dotyczyła i była skierowana także prze-

ciwko państwom Zachodu, przede wszystkim przeciwko członkom NATO i UE. Najbar-

dziej zagrożone rosyjskim ekspansjonizmem są: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. 
Wojna hybrydowa, aby można było się jej skutecznie przeciwstawić, wymaga hybry-

dowej odpowiedzi, stosowania całej gamy podobnych środków i sposobów działania. Co 
szczególnie istotne, ta hybrydowa odpowiedź musi przewidywać stosowanie na szeroką 
skalę przedsięwzięć niemilitarnych.  
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STRESZCZENIE 

Artykuł Specyfika wojny hybrydowej na Ukrainie jest wynikiem przeprowadzonych 

badań naukowych przez polskich ekspertów z zakresu bezpieczeństwa działających  
w ramach Programu – Defense Education Enhancement Program (DEEP) NATO. Bada-

nia przeprowadzono na terenie Ukrainy, uzyskując wyniki prac analitycznych strony ukra-

ińskiej oraz materiał badawczy od 122 ekspertów, którzy brali udział w działaniach mili-
tarnych na Krymie oraz na terenie republik Ługańskiej i Donieckiej. Artykuł zawiera roz-

ważania na temat samego pojęcia wojny hybrydowej. Prezentuje opis działań prowadzo-

nych w ramach konfliktu zbrojnego na Krymie oraz w rejonie Doniecka i Ługańska we 
wschodniej Ukrainie. Wskazuje na metody działań hybrydowych stosowane przez władze 
Rosji i tzw. „separatystów” .Opisuje stan przygotowania Ukrainy do konfliktu oraz ewolu-

cję prowadzonych przez nią działań militarnych. Artykuł wskazuje na specyfikę wojny 
hybrydowej prowadzonej na Ukrainie. Opisuje przyczyny, przebieg i skutki prowadzonych 

działań militarnych i niemilitarnych skierowanych zarówno przeciwko Ukrainie, jak i pań-
stwom Zachodu. Prezentuje wnioski wynikające z przeprowadzonych badań dotyczące 
samej Ukrainy, ale także państw NATO i Unii Europejskiej.  

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, konflikt zbrojny, „separatyści”, agresja Rosji, działa-

nia Ukrainy 

SUMMARY 

The article The character of hybrid warfare in Ukraine is the result of the scientific re-

search carried out by the Polish experts in the field of security who has been working 

within the Defence Education Enhancement Program (DEEP) NATO. The studies were 

carried out in Ukraine and were based on the feedback from the Ukrainian analytic re-

ports and research’s material from 122 specialists who took part in the military actions in 
Crimea and in Donietsk People’s Republic and Luhan’s People’s Republic (DPR and 
LPR). It includes the considerations on the subject of hybrid warfare term. It presents the 

description of actions taken during the armed conflict in Crimea and DPR and LPR in 

eastern Ukraine. It indicates the methods of hybrid warfare used by Russia and so called 

separatists. It shows the Ukrainian level of preparation to the conflict and the evolution of 

the conducted military actions. The article points the characteristics of hybrid warfare 

carried out in Ukraine. It describes the reasons, the process and the effects of the military 

and non-military operations against Ukraine and western countries. 
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It presents conclusions from the research concerning not only Ukraine but also 

NATO and EU countries. 

Key words: hybrid warfare, armed conflict, separatists, Russian’s aggression, Ukraine’s 
actions 
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MILITARNE I NIEMILITARNE METODY PROWADZENIA WOJNY 
HYBRYDOWEJ ROSJI PRZECIWKO UKRAINIE 

Współczesne konflikty w Azji oraz inwazja Rosji na Ukrainę wykazały braki w zrozu-

mieniu złożoności współczesnej wojny, a tradycyjne wojny, w których po obu stronach 
uczestniczą państwa lub ich koalicje, tracą stopniowo znaczenie. Pojawiają się konflikty 
zbrojne zupełnie nowego typu. Ponadto nasza kultura oraz rozumienie wojny nie pozwa-

lają stabilizować sytuacji pomiędzy Ukrainą a Rosją i konsekwentnie walczyć z rebelian-

tami. Obecnie trwają debaty na temat przyszłych zagrożeń, które są często formułowane 
jako dychotomiczny wybór pomiędzy walką z terrorystami czy rebeliantami a tradycyjna 
wojną. Jednak zamiast wrogów, wykorzystujących zasadniczo różne podejścia do pro-

wadzenia działań wojennych, należy się spodziewać, że wykorzystano wszystkie formy 
wojny, nawet równocześnie. Takie mieszane zagrożenia są często nazywane asyme-

trycznymi albo hybrydowymi zagrożeniami. Zagrożenia hybrydowe obejmują szereg 
różnych środków prowadzenia wojny, które odnosi się do standardowego uzbrojenia, 
wykorzystania broni konwencjonalnej, nieregularnych taktyk i formacji, aktów terrory-

stycznych (w tym przymusu i przemocy) oraz przestępcze zachowania w strefie działań 
bojowych, aby osiągnąć swoje cele polityczne1. Połączone stosowanie hybrydowych 
zasobów przeciwnikiem stosuje się do otrzymania asymetrycznej wyższości. Takie wojny 
mają ukryty charakter i wykorzystują się głównie w politycznych, gospodarczych i infor-

macyjnych obszarach. 

O tym, że w Ukrainie2 jest nie „konflikt zbrojny” a „zbrojna agresja Rosji przeciwko 
Ukrainie” było przyjęto na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) 12 

                                                           
1 The origins of the concept of a hybrid war. Electronic journal «The Bell» 28 Feb. 2015, http://www. 

thebellforum.com/showthread.php?t=130013 (dostęp: 19.01.2016 r.). 
2 Autor używa w tekście tylko formę „w Ukrainie”, ponieważ podtrzymuje badania ukraińskich języko-

znawców, którzy uważają, że taka forma jest bardziej odpowiednia dla państwa niezależnego. Wojna Rosji  
z Ukrainą nie rozpoczęła się wraz z wejściem wojsk rosyjskich na Ukrainę, a wraz z wprowadzeniem przez 
Putina przyimka „na Ukrainie”, zamiast „w Ukrainie”. Następnie de facto zaprzeczył państwowość ukraińską. 
W Rosji w odniesieniu do nazwy niezależnego państwa wykorzystuje się przyimek „w”, natomiast przyimek 
„na” jest stosowany w odniesieniu do obszarów, które nie mają śladów państwowości: na Urale, na Kubaniu. 
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października 2016 roku w Uchwale „Polityczne konsekwencje rosyjskiej agresji w Ukrai-

nie”. Dokument ten był podtrzymany przez 78 delegatów z 102, którzy wzięli udział w głoso-

waniu. PACE wezwało Rosję do wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy i potępiło ła-

manie praw człowieka na Krymie. „PACE po raz kolejny zwraca się do Federacji Rosyj-

skiej wycofać swoje wojska z terytorium Ukrainy i przerwać dostawy wojskowe dla sepa-

ratystów” – zaznaczono w dokumencie. Jeśli chodzi o warunki lokalnych wyborów w Donba-

sie, to Zgromadzenie podkreśliło, że wybory te mogą odbywać się zgodnie z ukraińskim 

ustawodawstwem i międzynarodowymi standardami wolności i sprawiedliwości, które 

wymagają bezpiecznego, niezawodnego środowiska po wycofaniu wojsk i broni3. 

Poza tym, PACE przypomniało, że aneksja ukraińskiego półwyspu i jego integracja 
do Federacji Rosyjskiej stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Rady 
Europy. Rezolucja podkreśliła naruszenie przez Rosję praw człowieka na Krymie, 

zwłaszcza w odniesieniu do Tatarów krymskich. „Zgromadzenie potwierdza swoje zaan-

gażowanie na rzecz pokojowego rozstrzygania sporów oraz niezależności, suwerenności 
i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach międzynarodowo uznanych granic” – pod-

kreśla się w dokumencie4.  

Federacja Rosyjska nie potrzebuje tylko Donbasu i chyba nigdy nie potrzebowała, 
ona chce mieć pod swoją kontrolą całą Ukrainę – podzieloną (jak zawsze – na wschód  
i zachód, na „moskali” i „banderowców”) i kontrolowaną. W tej wojnie polem bitwy jest 

wszystko: przestrzeń informacyjna i gospodarcza, rynek walut, organizacje międzynaro-

dowe. Walki w strefie antyterrorystycznej operacji (ATO) są tylko jednym z frontów, które 
prowadzi FR, do tego drugorzędny, gdzie Kreml „produkuje” obraz „wojny domowej”  
w Ukrainie, zastraszając najpierw swoich obywateli niestabilnością w państwie sąsied-

nim, jednocześnie manipulując, dezinformując i szantażując cały świat zachodni.    
W wystąpieniu w 2013 roku szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, generał 

Władimir Gerasimov podkreślił rosnącą rolę pozamilitarnych metod nacisku na wroga, 
                                                                                                                                               
Do 2013 roku Putin w swoich oficjalnych wystąpieniach używał tylko prawidłową formę gramatyczną języka 
rosyjskiego – „w Ukrainie”, ta sama forma gramatyczna „w Ukrainie” była używana we wszystkich oficjalnych 
rosyjskich dokumentach (Пу та його бандерлоги. Лінгвістична війна проти української державності, 
http://www.ukrop-ua.net/publications/society/966-pu-ta-yogo-banderlogi.-lngvstichna-vyna-proti-ukrayinskoyi-
derzhavnost.html (dostęp: 29.02.2016 r.). 

3 Російські війська повинні покинути територію України, Резолюція ПАРЄ, http://zik.ua/news/2016/10/ 
12/rosiyski_viyska_slid_vyvesty_z_terytorii_ukrainy__rezolyutsiya_parye_945462; ПАРЄ вимагає від Росії виве-
сти свої війська з України, http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2100472-pare-vimagae-vid-rosii-vivesti-
svoi-vijska-z-ukraini-rezolucia.html; Нелегитимная Дума и агрессия России: ПАСЕ проголосовала за 
"украинскую резолюцию", http://obozrevatel.com/politics/52316-pase-progolosovala-za-rezolyutsiyu-protiv-
rossii.htm (dostęp: 12.10.2016 r.). 

4 Російські війська повинні покинути територію України, Резолюція ПАРЄ, http://zik.ua/ news/2016/ 
10/12/rosiyski_viyska_slid_vyvesty_z_terytorii_ukrainy__rezolyutsiya_parye_945462; ПАРЄ вимагає від Росії ви-
вести свої війська з України, http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2100472-pare-vimagae-vid-rosii-
vivesti-svoi-vijska-z-ukraini-rezolucia.html; Нелегитимная Дума и агрессия России: ПАСЕ проголосова-
ла за „украинскую резолюцию”, http://obozrevatel.com/politics/52316-pase-progolosovala-za-rezolyutsiyu-
protiv-rossii.htm (dostęp: 12.10.2016 r.). 
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przede wszystkim za pośrednictwem elementów politycznych (dyplomatycznych), eko-

nomicznych i humanitarnych. W stosunku do elementu informacyjnego, to on był zdefi-

niowany jako obowiązkowa działalność na wszystkich etapach konfliktu, w tym i po za-

kończeniu konfliktu5. 

Analizując wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie, możemy 
jednoznacznie zidentyfikować kilka kluczowych elementów, które wyraźnie odnoszą się 
do działań FR w ramach „wojny hybrydowej” i które można połączyć w dwie wielkie gru-

py6: militarne i niemilitarne. W rzeczywistości Rosja aktywnie rozwija takie metody w praktyce, 

manipulując jej częściami składowymi, starannie (ale nie zawsze) dozuje je w każdym 
oddzielnym przypadku i sprawdza, gdzie bardziej efektywnie to wpływa, od razu zmienia-

jąc kierunki uderzenia. Rosji po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się zmienić ogra-

niczającą cechę swojej kultury strategicznej (taktyczne przewidywanie przy minimalnym 

planowaniu strategicznym i przewidywaniu daleko idących konsekwencji swoich działań) 
na przewagę strategiczną (cel, który Rosja postawiła przed sobą na poziomie globalnym 
de facto jest „globalną anarchią”, a rosyjska elita uważa ją za wskazany stan globalnej 

przestrzeni geopolitycznej)7. 

Militarne metody prowadzenia wojny hybrydowej: 

- konwencjonalne działania zbrojne, gdzie giną ludzie, używa się ciężkiej broni, biorą 
w niej udział wojskowi: żołnierze w mundurach, uzbrojeni niczym regularna armia, 

ale bez żadnych oznaczeń mogących zidentyfikować ich przynależność;  
- nieregularne działania zbrojne: sabotaż, działania partyzanckie, bandytyzm, dywer-

sja, akty terrorystyczne; powstania, wywoływanie chaosu ulicznego, demonstracje  
i manifestacje na tyłach przeciwnika;   

- ograniczone użycie sił specjalnych; dywersyjno-wywiadowcze akcje grup komando-

sów; działania wojenne mogą być prowadzone przez komandosów przebranych za 
miejscowych lumpów, separatystów, ekipy konwojów humanitarnych; 

                                                           
5 В. Герасимов, Ценность науки в предвидении.Новые вызовы требуют переосмыслить формы 

и способы ведения боевых действий, Общероссийская еженедельная газета „Военно-промышленный 
курьер” Nr 8 (476) 27 февраля – 5 марта 2013 года, http://vfes.ru/vpk_08_476.pdf; http://vpk-news. 
ru/articles/14632 (dostęp: 18.02.2016 r.). 

6 Dyrektor Narodowego Instytutu Badań strategicznych Ukrainy W. Gorbulin, analizując wojnę hybrydo-
wą Rosji, wydzielił trzy wielkie grupy: 1. Tradycyjne środki militarne: za pomocą regularnych jednostek woj-
skowych i broni, jak również sił dla wykonania specjalnych operacji. 2. Działania guasi militarne: tworzenie  
i wspieranie nielegalnych grup zbrojnych, poparcie i radykalizacja ruchów separatystycznych, formalne  
i nieformalne prywatne firmy wojskowe. 3. Działania niemilitarnego wpływu, zwłaszcza przez organizacje 
specjalnych informacyjnych operacji i „aktywnych działań”, w tym środki nacisku ekonomicznego, operacje  
w cyberprzestrzeni, dyplomacja, manipulacja przestrzenią informacyjną (В. Горбулін, Гібридна війна: все 
тільки починається…, «Дзеркало тижня. Україна» Nr 11, 25 березня 2016, http://gazeta.dt.ua/ inter-
nal/gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html (dostęp: 19.03.2016 r.).) 

7 В. Горбулін, Гібридна війна: все тільки починається… 
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- mobilne, kombinowane ugrupowania wojsk, działających w jednolitej wywiadowczo-

informacyjnej przestrzeni, dzięki wykorzystaniu nowych możliwości systemów za-

rządzania i zabezpieczenia; 
- wojna z zasadki, wyczerpująca przeciwnika; grupy partyzanckie, bojówki, powstań-

cy, rebelianci występujące przeciwko regularnym oddziałom; 
- rekrutacja najemników i mobilizacja separatystów, grup opozycyjnych na terytorium 

Ukrainy, co doprowadziło do utworzenie zbrojnych oddziałów samozwańczych Lu-

dowych Republik Donieckiej i Ługańskiej; dużej ilości przemocy, przyniosły ogrom-

ne zniszczenia i spowodowały tysiące ofiar8; tak zwani „separatyści” są tylko czę-
ścią opracowanej technologii zaostrzenia konfliktu, a w rzeczywistości – piękne 
opakowanie do transportu terrorystów z innego kraju; 

- wykorzystywanie cywilów jako „żywej tarczy”; 
- pozycje bojowe organizowane w urzędach, szkołach, szpitalach, gęsto zaludnio-

nych dzielnicach, miejscach, gdzie przebywały masy ludzi; 
- dzielnice mieszkalne świadomie ostrzeliwane i bombardowane, oskarżając o bom-

bardowanie wyłącznie ukraińskich wojskowych; 
- Zacieranie różnic między strategicznym, operacyjnym i taktycznym poziomem mię-

dzy działaniami ofensywnymi i obronnymi. 
Militarną taktyką nieregularnych sił zbrojnych są akty nieposłuszeństwa (sabotaż)  

i szkodnictwo. Formy te nie wymagają dobrze zorganizowanego zarządzania i wsparcia 
zewnętrznego. Strategicznymi metodami takich sił wojskowych są akty sabotażu – znisz-

czenie celów militarnych i pozamilitarnych, terroru, kiedy zabijają żołnierzy lub oficerów wro-

ga, zastraszają miejscowych obywateli9. Tak, Małgorzata Gosiewska wraz z grupą wolon-

tariuszy polsko-ukraińskich przygotowała raport o zbrodniach rosyjskich na wschodniej 

Ukrainie10, który przedstawiła Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze.  
W wywiadzie M. Gosiewska zwróciła uwagę na to, że „zbrodnie na Ukrainie, grupy prze-

stępcze są częścią świadomie stworzonego przez Rosjan systemu. To, że wypuszczono 
kryminalistów i narkomanów z więzień, rozdano im broń i stworzono milicję, było przy-

zwoleniem na zbrodnie… To, co dzieje się na wschodzie Ukrainy ma znamiona wojny 
religijnej: duchowni z moskiewskiej cerkwi prawosławnej współdziałają z separatystami  

i są mocno zaangażowani w ten konflikt. Robią sobie zdjęcia z bronią czy błogosławią 
strzelające do zabudowań cywilnych transportery. Jest to z pewnością również wojna 
religijna… Mam nadzieję, że również na Zachodzie zrozumieją z kim mają do czynienia  
i wyciągną polityczne konsekwencje. Obecnie toczy się dyskusja, co do roli Rosji w świe-

                                                           
8 Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku, http://www. donbasswar-

crimes.org/raport/ (dostęp: 10.03.2016 r.). 
9 Оккупанты на Донбассе создали более 60 лагерей, где удерживались около 3 тысяч украинцев, 

http://sprotyv.info/ru/news/kiev/okkupanty-na-donbasse-sozdali-bolee-60-lagerey-gde-uderzhivalis-okolo-3-tysyach- 
ukraincev (dostęp: 30.03.2016 r.). 

10 Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku… 
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cie. Naszym raportem domagamy się, by wzięto pod uwagę, że ten kraj ma też twarz 
zbrodniarzy, a Wladimir Putin odpowiada za krzywdy tych ludzi. Jeżeli Zachód zaprasza 
go na salony, to musi pamiętać, że jest on odpowiedzialny za bestialskie mordy i tortury, 
które mają miejsce na wschodzie Ukrainy”11. 

Niemilitarne metody prowadzenia wojny hybrydowej: 

‒ szerokie zastosowanie politycznych i społecznych instrumentów: formowanie na 
terytorium Ukrainy politycznej opozycji; próba zmiany konstytucji, doprowadzenie do 
władzy wiernych Kremla i przekupnych polityków; wszechobecna korupcja; bezpo-

średnie lub pośrednie przekupstwo, gwarancje wsparcia oraz jeśli to konieczne – 

azyl polityczny dla wiernych Kremla (jaskrawy przykład W. Janukowycza czy  

M. Azarowa). „Ukraina ma sprawę, – napisał brytyjski dziennikarz В. Whitmore –  

z upokarzającą ingerencją Moskwy w jej politykę. Ponieważ Kreml nalega na swoim 
prawie dyktować treść Konstytucji”12. Biorąc pod uwagę relacje między państwami, 
niemiecki filozof I. Kant podkreślał: „Żadnemu państwu nie wolno przemocą mie-

szać się do konstytucji lub rządu innego państwa” – ingerencja taka przynosi wzrost 

antagonizmów między państwami13. W swoim artykule redakcyjnym brytyjska gaze-

ta „The Economist” wprost podkreśliła, że Putin zaangażował siły, które żerują na 
ideach wojny i nacjonalizmu. I w rezultacie „Wschodnia Ukraina zmieniła się  
w gniazdo przestępców i szantażystów. One nie mogą rozpowszechniać rosyjską 
cywilizację zgodnie z planem Putina, bo one mogą tylko rozmnażać anarchię”14; 

‒ wykorzystanie humanitarnych instrumentów, w tym nacisków psychologicznych: 
przeciwstawianie ukraińskiego dziedzictwa historycznego; niwelowania ukraińskich 
wartości kulturowych oraz kształtowanie prorosyjskich nastrojów w społeczeństwie 
w sposób wprowadzania mitu o wspólnym „russkim mirie”, zaprzeczając istnienia 
oddzielnego od rosyjskiego narodu ukraińskiego z własnym językiem, kulturą  
i historią; zaprzeczenie praw ukraińskiego narodu do samostanowienia i tworzenia 
państwa narodowego15; 

‒ ekonomiczne instrumenty – sankcje gospodarcze, blokada ekonomiczna; ekono-

miczne embarga, wymuszenia i łapówki, wprowadzenie wysokich ceł na produkty 
importowane z Ukrainy, wobec którego są prowadzone działania hybrydowe, lub  
z krajów udzielających mu wsparcia; sabotaż komunikacyjny;  

‒ energetyczne instrumenty: szantaż energetyczny, w tym groźby odcięcia dostaw 
surowców strategicznych, sabotaż (ataki przez hakerów sieci energetycznej Ukrainy)16 

                                                           
11 P. Dubiński, Wstrząsający raport o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie. „Mordują jak polskich oficerów  

w Katyniu”, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Wstrzasajacy-raport-o-rosyjskich-zbrodniach-na-Ukra-
inie- Morduja-jak-polskich-oficerow-w-Katyniu,wid,18101695,wiadomosc.html (dostęp: 10.03.2016 r.). 

12 В. Whitmore, Агресія Путіна проти України і Гельсінські Угоди, „Гарт нації” 2015, nr 3, c. 42. 
13 I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi, tłum. M. Żelazny, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, t. 6: Pisma po roku 

1781, Toruń 2011, s. 335 (VIII 346 r.). 
14 Привид розпаду блукає Росією, „Гарт нації” 2015, nr 3, c. 39. 
15 В. Петрик, Ю. Канарський, Методи гібридної війни Pосії проти України. Напрями протидії, „In-

formation Technology and Security”, January-June 2015, Vol. 3, nr 1 (4), p. 33. 
16 Хакери знову атакували енергосистему України, http://ukr.lb.ua/news/2016/01/20/325997_hake-
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wraz z aktami terrorystycznymi w systemie transportu gazu (jak to miało miejsce na 
przykład trzykrotnie w obwodzie Iwano-frankowskim i dwukrotnie w Połtawskim17);  

‒ duża aktywność służb specjalnych18: agenturą rosyjską obsadzone są nie tylko 
urzędy centralne, administracja lokalna, samorządy zawodowe, związki zawodowe, 
media czy firmy zarówno te małe jak i duże korporacje. Szczególnie ma to miejsce 
w zakładach produkcyjnych, które mogą być strategiczne ze względu na produkcję 
na wypadek wojny; ich zadaniem jest infiltracja sił politycznych, gromadzenie infor-

macji oraz budowa siatek wywiadowczo-sabotażowych realizujących działania na 

terytorium atakowanego państwa; realizowanych z udziałem potencjalnych prote-

stów ludności;  
‒ nowe informacyjne technologie (wojna informacyjna, propagandowa), ataki informa-

cyjne: wszechobecna, intensywna kampania dezinformacyjna przeznaczona do de-

stabilizacji wybranych państw, ale również we własnym kraju i za granicą; krętac-

two, szerokie użycie mass mediów dla propagandy politycznej; 
‒ działania ofensywne w cyberprzestrzeni: ataki w cyberprzestrzeni, prowadzone 

przez służby specjalne agresora lub powiązanych z nimi grup hakerów, wysoko 
opłacalnych trolli cybernetycznych w różnych państwach świata, których celem jest 
paraliżowanie funkcjonowania państwa atakowanego (jego administracji, infrastruk-

tury krytycznej itd.); 

‒ psychologiczne i humanitarne kampanie informacyjne (propaganda) polegają na 
tworzeniu wyższości agresora w porównaniu z przedstawicielami innych narodowo-

ści, tworzenie swoistych psychologicznych enklaw; różne techniki zniekształcenia 
informacji; 

‒ wielokierunkowe działania dyplomatyczne: dyskredytowanie wizerunku Ukrainy na 

arenie międzynarodowej oraz budowanie politycznego lobby w organizacjach mię-
dzynarodowych w celu uniemożliwienia reakcji z ich strony lub łagodzenia wprowa-

dzanych przez nie sankcji ekonomicznych i politycznych. 

Działania niemilitarne wykorzystywane w ramach konfliktów hybrydowych mają na 
celu głównie oddziaływanie na ludność cywilną oraz społeczność międzynarodową. Ich 
zadaniem jest osłabianie woli oporu, zwiększanie poziomu zniechęcenia oraz niezadowo-

                                                                                                                                               
ri_znovu_atakuvali.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=bymaterial (dostęp: 30.03. 
2016 r.). 

17 У Карпатах влаштували три вибухи на газопроводі, http://ukr.lb.ua/news/2014/05/15/266586_ 
karpatah_ustroili_tri_vzriva.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=bymaterial;  
„Укртрансгаз” посилив охорону ГТС через теракт на газопроводі, http://ukr.lb.ua/news/2014/05/15/ 
266504_ukrtransgaz_usilil_ohranu_gts.html; Вибух на газопроводі у Полтавській області: диверсія чи 
стара труба, http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3380167-vybukh-na-hazoprovodi-u-poltavskii-oblasti- 
dyversiia-chy-stara-truba; На Полтавщині на газогоні „Уренгой-Помари-Ужгород” стався вибух. Осно-
вна версія – теракт, ttp://www.newsru.ua/ukraine/17jun2014/vzruv_urengoi.html (dostęp: 27.03.2016 r.). 

18 В.А. Василенко, Російсько-українська війна 2014 року: причини, перебіг та політико-правові 
оцінки. „Український тиждень” 2014, nr 42 (362),c.29; Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przy-
szłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE 
SPECJALNE” 2015, s. 47. 
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lenia społecznego, co w rezultacie ma doprowadzić do zakończenia konfliktu zgodnie  
z interesem agresora. Jesteśmy świadkami tego, że w stosunku do Ukrainy stosuje się 
metody wojny na wyczerpanie, zniszczenie równowagi psychologicznej zarówno u oby-

wateli tak zwanej Noworosji, jak i w środowisku politycznym Ukrainy. 
Tak, podczas swego wystąpienia na Kremlu w styczniu 2016 r. Putin stwierdził, że 

Donbas został błędnie włączony do składu Ukrainy podczas tworzenia ZSRR19 dla 

„zwiększenia procentowej ilości proletariatu”20. Komentując stwierdzenie Putina, – 

Alexander Turczynow podkreślił, że głowa państwa z potencjałem nuklearnym, poddaje 
wątpliwości granice Europy, powstałe po II wojnie światowej, otwarcie wyrażając rosz-

czenia terytorialne wobec Ukrainy. „Takie wypowiedzi publiczne są ewidentną próbą 
politycznego uzasadnienia agresji wojskowej przeciwko naszemu państwu” – powiedział 
Turczynow, wyjaśniając, że jest to kolejny dowód na to, że Rosja nie zamierza dobrowol-

nie zakończyć okupacji i operacje wojskowe na wschodzie Ukrainy21.  

Rosja w wojnie hybrydowej wykorzystuje nowe narzędzia do pracy w Internecie w ta-

kich płaszczyznach jak: 
‒ wprowadzenie wszystkich rodzajów fałszywych informacji w Internecie, aby znisz-

czyć reputację państw czy osób-celów, 
‒ wykorzystanie nauk społecznych i innych technik do manipulowania dyskursem  

i aktywnością w Internecie, w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. 
Jako taktykę takiej dyskredytacji wykorzystują: zamieszczanie zdjęć albo filmów na 

portalach społecznościowych22, pisanie blogów w imieniu ofiar, wysyłanie informacji do 

kolegów, sąsiadów, przyjaciół. Tak, – Kiberpodrozdział MSW Ukrainy potwierdził rosyjskie 
pochodzenie i masowe rozpowszechnienie z rosyjskich IP adresów fałszywego filmu,  
w którym ubrani w formę wojskową, uzbrojeni mężczyźni z zakrytymi twarzami, przedstawiają 
się jako Batalion „Azow” i grożą przeprowadzeniem ataku terrorystycznego w Holandii  
w przypadku nie podpisania ratyfikacji Umowy o stowarzyszeniu UE-Ukraina23. Kreml jest 

gotowy za pomocą wszelkich środków demonizować Ukrainę w ogóle i ruch batalionów 
ochotniczych w szczególności, w celu zneutralizowania w oczach społeczności mię-

dzynarodowej swoich działań na Krymie i w Donbasie. Jest jednak oczywiste, że rosyjska 

                                                           
19 А. Дмитриевский, Как Сталин Украине Донбасс подарил, http://rossiyanavsegda.ru/read/1876/ 

(dostęp: 27.03.2016 r.). 
20 Путин назвал „бредом” включение Донбасса в состав Украины, http://news.liga.net/news/ Poli-

tics/8695877-putin_nazval_bredom_vklyuchenie_donbassa_v_sostav_ukrainy.htm (dostęp: 28.03.2016 r.). 
21 Турчинов: Заява Путіна про неправомірне включення Донбасу до складу України – відкрита 

територіальна претензія, http://ua.112.ua/polityka/turchynov-zaiava-putina-pro-nepravomirne-vkliuchen-
nia-donbasu-do-skladu-ukrainy-vidkryta-terytorialna-pretenziia-287549.html (dostęp: 28.03.2016 r.). 

22 Прес-служба РНБО: Росія продовжує гібридну війну проти України та Європи, http://www. 
rnbo.gov.ua/news/2365.html (dostęp: 30.03.2016 r.). 

23 РНБОУ і МВС України стверджують, що фальшивий ролик про батальйон «Азов» був ство-
рений у Росії http://osvita.mediasapiens. ua/monitoring/ advocacy_and_influence/rnbou_i_mvs_ukraini_ 
stverdzhuyut_scho_falshiviy_rolik_pro_batalyon_azov_buv_stvoreniy_u_rosii/ (dostęp 30.03.2016 r.). 
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propaganda jak zawsze w historii tego kraju, działa raczej „tanio”: w filmikach zawsze są ci 
sami aktorzy, odzież – nie wiadomo skąd, automaty – zabawkowe24. 

Wydarzenia na Euromajdanie, Rewolucja Godności, aneksja Krymu i zwiększenie 
przemocy w Donbasie, które przerodziły się w konflikt zbrojny na pełną skalę pokazują, 
że wojna hybrydowa to nie tylko okupacja terytorium wroga, ile chęć osłabienia jego 
struktury zarządzania od wewnątrz, zniszczenie infrastruktury, stłumienie woli oporu. Na 
podstawie analizy wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie można wysnuć następują-
ce wnioski: 

‒ wojna wykorzystuje nowe formy jej przeprowadzenia i oporu: otwarty i tajny terror, 

dywersje i działania grup konspiracyjnych, do których wchodzą obywatele regionu, 
żołnierze i najemnicy z różnych państw; 

‒ etyka wojny i kodeks honorowy, które istniały w przeszłości, tracą na znaczeniu. 
Wojna „miatieżna” pozwala na wykorzystanie „brudnych” środków i metod walki; 

‒ opanowanie stolicy państwa i podpisanie kapitulacji nie będzie oznaczać końca 
wojny. Wojna będzie kontynuowana i będzie miała tajny, ukryty sprzeciw miejsco-

wej ludności przy wsparciu różnych grup interesu, handlarzy bronią i zainteresowa-

nych państw; 
‒ wojny hybrydowe są dziś zjawiskiem planetarnym, które jest dość widoczne w wa-

runkach lokalnych, rozprzestrzeniło się też w niemal wszystkich regionach świata. 
W takich okolicznościach większość państw rozumie, że zapewnić sobie bezpie-

czeństwo jest coraz trudniej; 
‒ dla Ukrainy, która ma agresywnego sąsiada, który pragnie wziąć Ukrainę pod swoją 

orbitę wpływów, jedynym gwarantem bezpieczeństwa może być pełne członkostwo 
w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Wszystkie inne drogi będą pro-

wokować Kreml do nowych presji na Ukrainę, aż powróci na łono średniowiecznego 
Bizancjum. 

Profesor socjologii I. Ruszczenko uważa, że wydarzenia w Ukrainie i w Europie są 
miedzy sobą powiązane, i że to przedłużenie wojny hybrydowej. Tak, od wiosny 2014 
roku byliśmy świadkami różnych koncepcji technologii społecznych, które podważały 
spokój i porządek w miastach Krymu, na południu i wschodzie Ukrainy. Wszystkie one 
miały wspólne cechy: 
‒ sztucznie tworzą tłum we właściwym czasie i we właściwym miejscu; 
‒ tłum skierowują na odpowiedni obiekt; 
‒ zaczyna się wybuch agresji, niszczące zbiorowe działania; 
‒ po operacji tłum łatwo rozprasza się jakby nigdy nie istniał25. 

                                                           
24 РНБОУ і МВС України стверджують, що фальшивий ролик про батальйон «Азов» був 

створений у Росії, http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/ advocacy_and_influence/rnbou_i_mvs_ukraini 
_stverdzhuyut_scho_falshiviy_rolik_pro_batalyon_azov_buv_stvoreniy_u_rosii/ (dostęp: 30.03.2016 r.). 
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Cele mogą być bardzo różne: rozprawa nad patriotami Ukrainy, zajęcie budynków 
administracyjnych, nacisk na prawowite organy władzy, zmiana władzy w mieście, blo-

kowanie jednostek wojskowych. Ale podstawowe techniki manipulacji ludźmi pozostają 
bez zmian. Twórców tych technologii, inicjatorów i organizatorów na ogół nie było widać, 
wszystko wyglądało jak spontaniczny wybuch mas. Do takich tłumów w Doniecku, Łu-

gańsku, Charkowie, Odessie przyłączały się prawdziwi przestępcy, członkowie gangów, 
„sportowcy”, tituszki. Przed technologami był zawsze problem z napełnieniem tłumu 
ludźmi, potrzebna była iluzja masowości, większego tłumu, którym łatwiej kierować. Autor 
zwraca uwagę tylko na jeden szczegół: zwiększenie wielkości tłumu. Technolodzy Krem-

la preferowali do powoływania takich akcji w weekendy (można wywieść więcej ludzi na 
ulice) lub dni wolne albo święta. Największa prorosyjska manifestacja odbyła się na Kry-

mie 23 lutego 2014 w Sewastopolu, kiedy ludzi wyszli masowo na ulice dla powitania 

powracających żołnierzy Berkutu i większość z tych ludzi byli nieświadomi znaczenia 
tego wydarzenia. Takie same wydarzenia wielokrotnie zdarzyło się w Doniecku: spotka-

nia lub manifestacje z jakiegoś powodu nagle zmieniały się na antyukraińską akcję, kiedy 
do tłumu wlewały się agresywnie przygotowani ludzie, rozkładały rosyjskie flagi i skan-

dowały „Rosja!” Natomiast w Niemczech został wykorzystany wieczór Sylwestrowy, kiedy 
rzeczywiście tłumy zbierają się na ulicach, aby świętować Nowy Rok, a jednocześnie nie 
trzeba specjalnie szukać ofiar ataków. Ukraińskie doświadczenie pokazuje: bez finanso-

wania takie tłumy nie zbierają się i „nie działają”26.  

Teraz możemy śmiało powiedzieć, że większość tego, co było opublikowane w wy-

stąpieniu W. Gerasimova, zostało praktycznie zastosowane w zdobyciu Krymu przez 

Rosję, a następnie we wschodniej Ukrainie. Oznacza to, że dziś możemy powiedzieć, że 
przeciwko Ukrainie została uruchomiona i prowadzi się wojna – „hybrydowa” za formą  
i „asymetryczna” za treścią, jako „logiczne” przedłużanie „polityki hybrydowej” Rosji wo-

bec Ukrainy, która rozpoczęła się wraz z otrzymaniem niezależności i była kontynuowana 
przez cały czas dla powrotu ją do swojej strefy wpływów. I w takich wojnach regularne 
siły zbrojne są wykorzystywane tylko w końcowej fazie – jeśli kampania jest prawidłowo 
zaplanowana, co zostało potwierdzone na Krymie, ale nie zostało potwierdzone w Don-

basie. 

Wielu Europejczyków nadal traktuje wydarzenia w Ukrainie jak coś, co znajduje się 
daleko od ich domów i ich nie dotyczy. Ale wojna hybrydowa niezauważalnie nabrała 
charakteru globalnego. W Europie w 2015 roku zadały potężny cios miliony uchodźców  
i zapowiada się, że dalej będą szły strumieniami. Dzisiaj zagrożone okazały się główne 
osiągnięcia Europejczyków: wartości humanitarne, układ z Schengen, zaufanie i otwarte 

granice. Ale Europa nie rozumie, że wschodni despota nie zostawi Europę w spokoju. 

                                                                                                                                               
25 І. Рущенко, Гібридну руку Москви видно у заворушеннях мігрантів у Німеччині, http://www.ji-ma-

gazine.lviv.ua/2016/Ruschenko_Gibrydny_ruku_Moskvy_vydno.htm (dostęp: 30.03.2016 r.). 
26 Ibidem. 
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„Przedstawiciele rosyjskich służb specjalnych o bogatej wyobraźni wymyślą, zaplanują  
i zrealizują jeszcze nie jeden taki ruch. One sprawnie pomogły dostać się do Europy 
Zachodniej wielkim masom ludzi, którzy obiektywnie zostali zmarginalizowani”27.  

Faktycznie historia ostatnich dwóch lat jest próbą zignorowania tego faktu przez 
Kreml, że Ukraina istnieje i że wojna toczy się nie tyle między dwoma krajami, ile między 
dwoma systemami wartości: prosowieckiej i postsowieckiej. W ciągu ostatnich dwóch lat 
w Rosji stale powtarzają, że Ukraina jest obszarem etnicznym, Ukraińcem może być tylko 
ten, którego nazwisko kończy się na -ko, a każdy inny nośnik tożsamości narodowej, 

który wspiera Ukrainę, jest oportunistą lub rusofobem. I tylko Rosja ma model cywiliza-

cyjny, który może być magnesem dla sąsiednich krajów. A wszystkie inne państwa post-

sowieckie były postrzegane i są postrzegane jako obrzeża narodowe byłego imperium, 

którego jedynym zadaniem jest służyć jako pole bitwy między Moskwą a przedstawicie-

lami innych systemów wartości28. 

Rosja ma swoją własną wersję historii krajów sąsiadujących, które nie chcą stworze-

nia nowego imperium. Z narodami, które zostają w składzie Federacji Rosyjskiej, Mo-

skwa musi tę wersję historii uzgadniać. Ponieważ rozumieją, że jaka bądź gra na czułych 
strunach pamięci narodowej może doprowadzić do wybuchu w Rosji. Ale z przyjemno-

ścią zaczynają mścić się na tych, którzy się oddzielili. Bandytyzm, faszyzm, zabijanie 

niewinnych ludzi, fala nacjonalizmu i innych obrzydliwości zostały przeniesione na obrze-

ża byłego imperium. Rosja obchodzi Dzień Jedności Narodowej z okazji rocznicy „wy-

zwolenia” od Polaków. Każdy Ukrainiec, jeżeli chce, nie chce przegrać, a wygrać,  
w rosyjskiej świadomości publicznej niezmiennie staje się Mazepą lub Banderą. Litewscy 
nacjonaliści zabijali swoich, żeby wyjść ze Związku Radzieckiego. Gruzja zorganizowała 
agresję przeciwko własnemu terytorium. W Ukrainie idzie wojna domowa. I tak dalej bez 

końca. 
Dzisiejsza Rosja – to cenzura mediów i sztuki, antyzachodnia retoryka, nadęty apa-

rat władzy, paternalizm społeczny, brak niezawisłego sądownictwa, regularne prześlado-

wanie przejawów społeczeństwa obywatelskiego. Współczesne elity rosyjskie próbują 
pobudzić system sowiecki przy zachowaniu wyjątkowych warunków dla siebie. To nie 
przypadek, że wykorzystują do tego radzieckie archetypy: od kultu „Wielkiej Wojny Oj-

czyźnianej” i Stalina do odrodzenia ruchu młodzieżowego.    
Rosji jest wygodnie widzieć w Ukrainie nie państwo demokratyczne czy republikę,  

a etos, używać pojęcia „russkij mir”29. Ponadto w wyniku obecnej wojny w Ukrainie zosta-

ła utworzona nacja polityczna. Dziś „Ukrainiec” nie jest już kategorią etniczną, a warto-

                                                           
27 Ibidem. 
28 П. Казарін, „Русский мир” проти світу українського, http://www.pravda.com.ua/columns/2015/04/ 

6/7063886 (dostęp: 18.03.2016 r.). 
29 Więcej na ten temat: Україна та проект «русского мира»: Аналітична доповідь, за ред. 

.М.Яблонського та С.І. Здіорука. Видавництво К.І.С., Київ 2014. 
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ścią cywilizacyjną. A to znaczy, że monopol „russkogo mira” na etniczne wartości post-

sowieckie jest stracony. Dziś przepaść jest nie tylko między tymi, którzy podtrzymują 
Kijów i tymi, którzy podtrzymują Kreml, ale również pomiędzy tymi, którzy rozumieją, że 
trwa wojna między Rosją a Ukrainą, i tymi, którzy nie mogą tego sobie uświadomić.  
W Ukrainie przez dwa ostatnie lata odbyła się metamorfoza. Na Majdanie Ukraina udo-

wodniła, że ma swoje wartości, i te wartości są bezpośrednio przeciwstawne rosyjskim:  

‒ priorytet systemu wielopartyjnego, który jest utrzymywany nawet w czasie wojny; 
‒ społeczeństwo obywatelskie, z którego rozwinął się ruch wolontariuszy, którzy już 

rozumieją swoje znaczenie i siłę;  
‒ prawo do krytyki władz – nie ważne jak wysokie pozycje te osoby zajmują; 

‒ stosunek do urzędnika jako wynajętego menedżera, a nie przedstawiciela Boga na 
Ziemi;  

‒ odrzucenie jednostronnych pionowych komunikacji z góry na dół; 
‒ swoboda słowa, która często nie wpisuje się w cywilizowane zachodnie;  
‒ brak jednego centrum decyzyjnego, który jest w stanie zmonopolizować politykę.  

Oczywiście, Ukraina pozostaje krajem, w którym nie działa do końca skuteczne pań-
stwo, w którym istnieje korupcja i biurokracja, w którym nie zniknęła przestępczość. Ale 
jest to normalnie dla społeczeństwa, które próbuje odbudować swoje społeczeństwo i zapro-

wadzić demokratyczne rządy. Ukraina może skręcić „w lewo” lub „w prawo”. W wyborach 
jedne partie polityczne będą zastępowane innymi, będzie się zmieniała retoryka, nie 
znikną populiści polityczni, będą kryzysy, ale to wszystko jest wtórne, ponieważ system 
charakteryzują nie błędy, a reakcje na te błędy.  

Rosja wraca do swego rdzenia: demokracja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
które zapisane w konstytucji FR, są wyrzucane w otchłań jak śmiecie. Wydaje się, że 
właśnie taki obraz narodu rosyjskiego, rosyjskiego państwa na długie lata będzie wyzna-

czać stosunek państw demokratycznych do Moskwy. Powrót do polityki imperialnej Rosji 
prowadzi do rozpadu tego państwa i jest skazane na zniknięcie z mapy politycznej świata.  

Rosji nie udało się zrealizować we Wschodniej Ukrainie takiego samego scenariu-

sza, jak na Krymie. Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie stała się konfliktem zbroj-

nym między dwoma krajami z bezpośrednim wykorzystaniem wojsk po obu stronach. 

Jednak, mimo prób Rosji ukrycia udziału swoich sił zbrojnych w tym konflikcie30, fakt ten 

został uznany przez większość państw i społeczność międzynarodową, co doprowadziło 
do sankcji USA i UE przeciwko Rosji. 

Rosja stara się „zamrozić” konflikt we wschodniej Ukrainie, zmuszając Ukrainę do 
uznania separatystów jako strony „negocjacji” i rozpocząć negocjacje z nimi na ich a w rze-

                                                           
30 Міноборони РФ припинило заперечувати участь своїх збройних сил у протистоянні на Донбасі, 

http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1712932-u_shoygu_vge_ne_zaperechuyut_uchasti_rosiyskih_viysk_u_konflikti 
_na_donbasi_1977060.html; Міноборони РФ більше не заперечує участь російських військ в конфлікті 
на Донбасі – МЗС, http://www.newsru.ua/arch/ukraine/30sep2014/perebyjnis.html (dostęp: 30. 03.2016 r.). 
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czywistości na rosyjskich warunkach. W tym celu Rosja zwiększa presję na Ukrainę, 
zwiększając liczbę swoich wojsk na granicy z Ukrainą i na ukraińskich terytoriach okupo-

wanych.  

Podsumowując, trzeba podkreślić, że obecna wojna we wschodniej Ukrainie ma wie-

le przyczyn. Ale główną jest niemożność kontynuowania stabilnego istnienia poradziec-

kiej Rosji, chociaż rosyjska elita robiła próby, aby rozwiązać swoje problemy na drodze 

szerokiej ekspansji – budowania ZSRR-2 pod nową nazwą Unia Euroazjatycka, które 
zakończyło się niepowodzeniem wraz z obaleniem Janukowycza. Jej odpowiedzią była 
agresja przeciwko Ukrainie, która konsolidowała społeczeństwo rosyjskie złudzeniami 
przywrócenia imperialnej świetności i „zagrożeniami ze strony Zachodu”. Ale próby aby 
szybko i niemal bezkrwawo przeprowadzić strategiczną operację po aneksji Krymu,  
a potem i całej Ukrainy, doprowadziły do przedłużającej się wojny, w której uruchomiły 

się procesy nieodwracalnych zmian w systemie politycznym i gospodarczym Rosji. Pod-

stawę gwarantowanego bezpieczeństwa Kreml widział w dużym, kontrolowanym teryto-

rium, które praktycznie uniemożliwia ostateczną porażkę wojskową. Rosja Władimira 
Putina zaczęła stanowić fundamentalne zagrożenie dla wartości i zasad będących pod-

stawą Unii Europejskiej oraz dla systemu reguł, dzięki któremu od 1945 r. w Europie trwa 

pokój31.  

Oficjalnie Kreml nadal traktuje ekspansję NATO w przestrzeni poradzieckiej jako 

główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Jednak dużo większymi zagrożeniami dla 
rosyjskich elit federalnych i regionalnych okazują się demografia, uzależnienie energe-

tyczne, korupcja, separatyzm etniczno-religijny, a nawet nielegalna chińska imigracja na 
Dalekim Wschodzie32.  

„Wyjątkowa droga” Rosji polega na tym, że nie ma alternatywy dla Putina, który do-

prowadził społeczeństwo do myśli i przekonania, że on jest nieusuwalny, ponieważ takich 
jak Putin nie ma i być nie może. Propaganda Putina próbuje przekonać społeczeństwo, 

że zarządzanie Rosją według modeli zachodnich zniszczy nie tylko państwo, ale także 
duszę rosyjską33. Aneksując Krym, Putin nabył nową legitymację w celu utrzymania wła-

dzy, aby stać się wiecznym, nieusuwalnym prezydentem państwa.  
„Nowa Ukraina” jest wyraźnie proeuropejska i gotowa bronić Europy, walcząc o swą 

suwerenność. Wsparcie dla nowej Ukrainy to najbardziej opłacalna inwestycja dla Unii 
Europejskiej. Mogłaby nawet pomóc odrodzić ducha jedności i wspólnego dobrobytu, 

                                                           
31 Зовнішня політика України в умовах кризи міжнародного безпекового середовища: аналіт., 

доп./ Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська, Київ 2015 (Сер. «Національна безпека», вип. 10), c. 5. 
32 I. Krastew, M. Leonard, Widmo Europy wielobiegunowej, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 

2011, s. 47–48. 
33 Więcej na ten temat: Н.А. Родионова, Россия между Востоком и Западом: кризис идентичности, [B:] 

Национальная идентичность России и демографический кризис, Научный эксперт, Москва 2007, c. 447–
456. 
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które legły u podstaw UE. Krótko mówiąc, ocalając Ukrainę, Unia mogłaby też ocalić 
samą siebie34. 

Możemy stwierdzić, że „wojna hybrydowa” jako forma agresywnego rozwiązywania 
Rosji swoich zapędów geopolitycznych nie ogranicza się tylko do Ukrainy, ale nieustan-

nie rozszerza się, a formy i metody wojny hybrydowej cały czas rozwijają się i rozprze-

strzeniają w różnych częściach świata. W ten sposób potwierdza się prognoza prezyden-

ta Litwy Dalii Grybauskaite, która w 2014 roku nazwała Rosję krajem terrorystycznym. Jej 

zdaniem Kijów walczy nie tylko o swoją suwerenność, ale także o pokój dla całego kon-

tynentu. Prezydent podkreśliła, że „jeśli państwo terrorystyczne, które prowadzi otwartą 
agresję wobec swojego sąsiada, nie zostanie powstrzymane, agresja może się rozprze-

strzenić na cała Europę i dalej”35. I ona naprawdę rozprzestrzeniła się w najbardziej 
skomplikowanych kształtach. Litewska Prezydent zarzuciła Moskwie również tchórzo-

stwo, gdyż prowadzi przeciw Ukrainie wojnę hybrydową, wysyłając tam swoje jednostki 
wojskowe i nie pozwalając, by działały pod rosyjską flagą36. Grybauskaite oświadczyła 
również, że Europa i świat pozwalają Rosji być krajem, który nie tylko grozi swoim sąsia-

dom, ale też organizuje wojnę przeciwko sąsiadom. To ten sam terroryzm międzynaro-

dowy, z jakim mamy do czynienia w Iraku i Syrii. Jej zdaniem obecnie zagrożone są 
wszystkie państwa sąsiadujące z Rosją 37. 

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie wzmocniła istniejące w międzynarodowym śro-

dowisku negatywne czynniki i uruchomiła nowe destrukcyjne tendencje naruszające 
międzynarodowo-prawne zasady porządku świata. W przypadku zwrotu w warunkach 
globalizacji do „prawa siły” w stosunkach międzynarodowych (jak to stara się czynić 
Rosja) istnieje ryzyko upadku systemu międzynarodowego, rozpadu, który pociągnie za 
sobą kolejne niekontrolowane zagrożenia. 

W przypadku Ukrainy można było zauważyć, jak wojna „przeciekała” z wirtualnej 
przestrzeni do rzeczywistości. Sprytnie zbudowana propaganda informacyjna ze stron 
internetowych i obrazów telewizyjnych okazała się silniejszą niż krytyczna ocena rzeczy-

wistości, co spowodowało paradoksalną reakcję rosyjskich grup społecznych, które na-

stępnie sprzyjały bezpośredniej interwencji Rosji. 

                                                           
34 G. Soros, „Putin pomoże w walce z Państwem Islamskim, w zamian dostanie Europę Wschodnią. To 

tragiczna pomyłka Ameryki”, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/george-soros-putin-pomoze-w-walce-z-pan-
stwem-islamskim-w-zamian-dostanie-europe-wschodnia-to-tragiczna-pomylka-ameryki/ (dostęp: 11.01.2016 r.). 

35 Prezydent Litwy: Rosja państwem terrorystycznym. Moskwa w odwecie zaostrza kontrole granic, 
http://wyborcza.pl/1,76842,17016949,Prezydent_Litwy__Rosja_panstwem_terrorystycznym__Moskwa.html; 
„Rosja państwem terrorystycznym”. Moskwa oburzona wypowiedzią prezydent Litwy, http://www.tvp.info/1774 
1846/rosja-panstwem-terrorystycznym-moskwa-oburzona-wypowiedzia-prezydent-litwy (dostęp: 10.04.2016 r.). 

36 A. Poczobut, Rosja oburzona, a Litwa murem za panią prezydent, http://wyborcza.pl/1,76842,17027039, 
Rosja_oburzona__a_Litwa_murem_za_pania_prezydent.html (dostęp: 10.04.2016 r.). 

37 Prezydent Litwy: Rosja terroryzuje sąsiadów. To Putin objął przywództwo w Europie, http:// wyborcza. 
pl/1,76 842,16708848,Prezydent_Litwy__Rosja_terroryzuje_sasiadow__To_Putin.html# TRrelSST (dostęp: 
10.04.2016 r.). 
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To, jak obecny system FR ustabilizuje się po rosyjsko-ukraińskiej wojnie i kampanii 

wojskowej w Syrii – to jest bardzo ważna kwestia dla Ukrainy i całej Europy, ponieważ 
odpowiedź, co dalej z Rosją, może na długie lata wyznaczyć środowisko regionalne,  
w którym Ukraina i Europa będą istnieć.  

Kreml przegrał wojnę w Ukrainie, ale czy wygrała ją Ukraina? Tę wojnę rosyjsko- 

-ukraińską Ukraina sama nazwała hybrydową – jej niby nie ma, ale ludzie giną. Właśnie 
ta wojna we wschodniej Ukrainie jest najbardziej jasno określonym przykładem wojny 
hybrydowej w historii. W końcu wszystko zostało na swoim miejscu: w Ukrainie nie tylko 

wojna, ale także polityka, gospodarka i kultura hybrydowa. Partie opozycyjne są, ale nie 
ma opozycji. Gospodarka wolnorynkowa, ale biznes jest zasilany z budżetu państwa, są 
banki, ale nie ma cyrkulacji kapitału bankowego. I kultura też hybrydowa – rosyjskoję-
zyczna literatura ukraińska. Albo posiedzenie Gabinetu Ministrów w języku rosyjskim, 
ponieważ Ormianin Avakov i Gruzin Saakaszwili nie chcą (a może nie umieją) rozmawiać 
po ukraińsku? Czy można sobie wyobrazić w Sejmie Polskim Niemca czy Ukraińca, któ-
rzy nie mówią po polsku? 

Głównym problemem w regulacji wojen hybrydowych międzynarodowym prawem 
humanitarnym jest to, że koncentruje się ono wyłącznie na fizycznym wymiarze konfliktu 
a jego rola jest coraz mniejsza – zastępują ją wojna gospodarcza i informacyjna, które 
Rosja z powodzeniem wykorzystuje. W celu ukarania winnych zgodnie z zasadami mię-
dzynarodowego prawa karnego, musimy najpierw zrozumieć rodzaj konfliktu. A jak klasy-

fikować zasady wojny hybrydowej, jeżeli normy prawne dla niej nie zostały zapisane? 
Właśnie dlatego wojna w Donbasie przez wiele krajów i organizacji międzynarodowych 
oficjalnie uznana została wojną wewnętrzną. Jak inaczej mogą ją interpretować biegli  
w prawie międzynarodowym, jeżeli Rosja nie wypowiedziała wojny Ukrainie, stanowczo 
zaprzecza rzeczywistości, w której jednostki rosyjskie swobodnie przekraczają granicę 
sąsiadującego, suwerennego państwa i walczą tam z regularnymi siłami zbrojnymi Ukrainy. 

Zaczynając wojnę hybrydową w Ukrainie, Moskwa naruszyła wszystkie zasady, jakie 
społeczeństwo zachodnie budowało w ciągu kilku dziesięcioleci, zmieniła podejście do 
traktowania bezpieczeństwa europejskiego. Rosja twierdzi, że działa według prawa, ale 
swoje cele ona próbuje osiągnąć poza granicami prawa międzynarodowego. Bardzo 
niebezpiecznym jest fakt, że Kreml wraz z prowadzeniem wojny hybrydowej zaczął szan-

tażować świat możliwością zastosowania broni jądrowej. Rosyjscy politycy po raz pierw-

szy głośno zaczynają mówić o tym, że w XXI wieku w konflikcie z wykorzystaniem broni 

jądrowej można zwyciężyć. Przy czym podkreślają, że Rosja może wykorzystać nie tylko 
strategiczną broń jądrową, ale i taktyczną. Po aneksji Krymu W. Putin potwierdził, że jest 
przygotowany wykorzystać broń jądrową, jeżeli strategicznym interesom Rosji będzie coś 
zagrażać.  

Rosja nie powstrzyma się w swoich działaniach ekspansyjnych jak nie powstrzymała 
się po agresji przeciwko Gruzji. Na Europę czekają nowe, dobrze maskowane konfronta-
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cyjne kroki Moskwy na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, w basenie Morza Kaspij-
skiego, na Południowym Kaukazie, Bałkanach, w krajach bałtyckich, Arktyce Zachodniej, 
a nawet Białorusi – wszędzie, gdzie są strategiczne węzły komunikacyjne i zasoby ener-

getyczne, które mogą zagrozić rosyjskiej dominacji. 
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STRESZCZENIE 

W artykule autor zwraca uwagę na braki w zrozumieniu złożoności współczesnej 
wojny oraz szerokie wykorzystanie nieregularnych sił zbrojnych. Rosja wykorzystuje 
nowe formy przeprowadzenia wojny i oporu: otwarty i tajny terror, dywersje i działania 
grup konspiracyjnych, do których wchodzą obywatele regionu, żołnierze i najemnicy z różnych 

państw. Głównym problemem w regulacji wojen hybrydowych międzynarodowym pra-

wem humanitarnym jest to, że koncentruje się ono wyłącznie na fizycznym wymiarze 
konfliktu a jego rola jest coraz mniejsza – zastępują ją wojna gospodarcza i informacyjna, 
które Rosja z powodzeniem wykorzystuje. Działania niemilitarne wykorzystywane w ra-

mach konfliktów hybrydowych mają na celu głównie oddziaływanie na ludność cywilną 
oraz społeczność międzynarodową. Ich zadaniem jest osłabianie woli oporu, zwiększanie 
poziomu zniechęcenia oraz niezadowolenia społecznego, co w rezultacie ma doprowa-

dzić do zakończenia konfliktu zgodnie z interesem agresora. Jesteśmy świadkami tego, 
że w stosunku do Ukrainy stosuje się metody wojny na wyczerpanie, zniszczenie równo-

wagi psychologicznej całego społeczeństwa. Metodami niemilitarnymi, które wykorzystuje 
Rosja w stosunku do Ukrainy są: szerokie zastosowanie politycznych, społecznych, hu-

manitarnych, ekonomicznych, energetycznych instrumentów; duża aktywność służb 
specjalnych; nowe informacyjne technologie, w tym ataki informacyjne, działania ofen-

sywne w cyberprzestrzeni; wielokierunkowe działania dyplomatyczne. 

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, działania militarne, pozamilitarnych metody prowa-

dzenia wojny, zagrożenia asymetryczne 

SUMMARY 

In the article author draws our attention to the gaps in understanding the complexities 

of modern warfare and extensive use of irregular forces. Russia is using new forms of 

war and resistance: open and secret terror, diversions and operations of underground 
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groups, which include citizens from this region, soldiers and mercenaries from different 

countries. The main problem in the regulation of any hybrid warfare by international hu-

manitarian law is that it focuses solely on the physical dimension of the conflict and its 

role is getting smaller – replaced by economic and informational war successfully used by 

Russia. Non-military activities used within the framework of hybrid conflicts are mainly 

aimed at the impact on the civilian population and the international community. Their task 

is to weaken the will of resistance, increase the level of discouragement and social dis-

content, which in turn will lead to the end of the conflict in accordance with the interests of 

the aggressor. We are witnessing such methods are being used against Ukraine as attri-

tion warfare as well as the destruction of the psychological balance of the whole society. 

Not military methods, which are used by Russia against Ukraine are: political, social, 

humanitarian, economic and energy instruments; high activity of special services; new 

information technologies, including information attacks, offensive actions in cyberspace; 

multidirectional diplomacy. 

Key words: hybrid warfare, military actions, non-military methods of warfare, asymmetric 

threats 
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TECHNOLOGICZNE I EKONOMICZNE NARZĘDZIA WOJNY HYBRYDOWEJ 

WSTĘP 

Hybrydyzacja, rozumiana jako „połączenie elementów o różnym pochodzeniu i/lub 
strukturze”1 lub „coś, (...) co składa się z różnych elementów, często do siebie niepasują-
cych”2, zaczyna być obecna w niezwiązanych ze sobą płaszczyznach, obszarach, sfe-

rach i dziedzinach życia. Coraz częściej terminu tego używa się w odniesieniu do kultury, 
literatury, sztuki, mediów i komunikowania, ale znajduje on zastosowanie także w tzw. 
„medycynie cyfrowej”, koordynacji i harmonizacji procesów, ekonomii międzynarodowej  
i globalizacji, strategiach zarządzania, planowaniu systemowym, optymalizacji podatkowej, 
inżynierii, zarządzaniu kryzysowym, czy obronności, konfliktach zbrojnych i stanie wojny3. 

Ta ostatnia ze wskazanych płaszczyzn ma istotne znaczenie, chociażby ze względu 
na występujące od niedawna w literaturze pojęcie „wojny hybrydowej” (ang. Hybrid War-

fare; HW), które za Frankiem G. Hoffmanem i Arturem Gruszczakiem, można definiować 
jako „zorganizowaną walkę zbrojną między państwami, narodami lub grupami społecz-

nymi, religijnymi itp.”4, którą wyróżniają m.in. „zbieżność fizyczna i psychologiczna, kine-

tyczna i niekinetyczna, bojowników i cywilów, [...] sił zbrojnych i społeczności, państw  
i aktorów niepaństwowych, a także zdolności bojowych, w które są wyposażone.”5 

W świetle innej definicji wojna hybrydowa to „działania polegające na wykorzystaniu 
środków militarnych i niemilitarnych zintegrowanych w operacji, która ma zaskoczyć 
                                                           

1 Za: M. Banasik, R. Parafianowicz, Teoria i praktyka działań hybrydowych, „Zeszyty Naukowe AON” 
2015, nr 2(99), s. 10. 

2 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE” 2015, s. 40. Por.: Wielki słownik 
wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 2008, s. 518. 

3 Por.: M. Stawska, Nowe technologie, nowe zawody, http://magdastawska.innpoland.pl/118631,nowe-
technologie-nowe-zawody, „Nowe Technologie” (dostęp: 31.08.2016 r.). 

4 Wojna, http://sjp.pwn.pl/szukaj/wojna%20.html, „Słownik Języka Polskiego” (dostęp: 31.08.2016 r.). 
5 A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen  – analiza krytyczna, [w:] Asymetria i hybrydowość 

– stare armie wobec nowych konfliktów, red. B. Zapała, W. Sokała, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 
Warszawa 2011, s. 13. Por.: F.G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, „Joint Force Quarterly” 2009,  
nr 52, s. 34. 
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nieprzyjaciela, a potem umożliwić przejęcie inicjatywy i osiągnięcie korzyści przez od-

działywanie psychologiczne. W tym celu na dużą skalę są wykorzystywane działania 
dyplomatyczne, informacyjne i radioelektroniczne. Prowadzi się także operacje w cyber-

przestrzeni, ukrywając jak najdłużej działania wojskowe i wywiadowcze, co następuje  
w połączeniu z wywieraniem silnej presji ekonomicznej.”6 W świetle założeń Costinela 
Anuty, wojna hybrydowa stanowi połączenie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 

narzędzi walki: regularnych i partyzanckich sił zbrojnych, służb specjalnych, wsparcia 
lokalnego, polityki, cyberataków, agitacji i wojny informacyjnej, jak również wojny ekono-

micznej7. 

W koncepcji wojny hybrydowej istotne znaczenie zajmują wspomniane wyżej czynni-

ki ekonomiczne i technologiczne, w tym elementy wojny cybernetycznej, korupcji i lob-

bingu, o których pisze m.in. Michał Wojnowski. Zdaniem autora, długotrwałe działania 
asymetryczne, charakterystyczne dla prowadzenia wojny hybrydowej wymagają zasto-

sowania m.in. środków informacyjnych i ekonomicznych, które mają za zadanie obniżyć 
potencjał wojenny przeciwnika, jak również przysporzyć okoliczności, które uławiają 
agresję zbrojną. Operacje wojny hybrydowej oparte są także na różnych sprzecznościach 
i generowaniu niewłaściwych danych, także o charakterze ekonomicznym w kraju, który 
stanowi obiekt agresji. Przestrzeń ekonomiczna w wojnie hybrydowej służy osłabieniu 
potencjału gospodarczego przeciwnika, zaś przestrzeń informacyjna i cybernetyczna 

cyberatakom i innym działaniom natury technicznej i informacyjnej8. 

Celem pracy jest charakterystyka dwóch istotnych z punktu widzenia czynników woj-

ny hybrydowej: czynnika ekonomicznego i czynnika technologicznego. O ile czynnik 

ekonomiczny sprawia, że wojna hybrydowa może mieć bardziej lub mniej znaczące kon-

sekwencje dla państw atakującego i atakowanego, o tyle bez czynnika technologicznego 

(głównie Internetu), wojna hybrydowa zyskałaby zupełnie inną postać.  

„MILITARYZACJA INTERNETU” – POWRÓT DO KORZENI  
CZY ZNAK NASZYCH CZASÓW?  

„Dokonujący się postęp w dziedzinie techniki wojskowej, pojawiające się samoloty, 
czołgi, auta oraz istniejące już okręty i balony (zeppeliny) generowały zapotrzebowanie 
na urządzenia potrzebne do nawigacji, otrzymywania danych z ziemi o zagrożeniach, 
celach. (…) Rozwój lotnictwa w II wojnie światowej wygeneruje powstanie komputerów, 
potężnych maszyn elektronicznych, mózgów elektronowych, pozwalających na błyska-

wiczne, z prędkością światła obliczanie położenia, trajektorii lotu. Wysłanie 4 październi-

                                                           
6 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej 

myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 8. 
7 C. Anuta, Old and New in Hybrid Warfare, [w:] Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from 

Ukraine, red. N. Iancu, A. Fortuna, C. Barna, IOS Press, Amsterdam 2016, s. 47.  
8 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”…, s. 30–31. 
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ka 1957 r. sputnika w kosmos przez Związek Radziecki przyczyni się do powstania Inter-

netu i koncepcji wojen gwiezdnych”9. 

Dość dosadnie, nie mniej raczej słusznie można postawić tezę, że Internet i nowo-

czesne technologie stanowią obecnie nieodłączny „fragment” współczesnych wojen. 
Wykorzystanie środków masowego komunikowania, tak popularnych w ostatnim dziesię-
cioleciu XX w. i obecnym XXI w. sprawiło, że wojny te zyskały nowy wymiar i nieznaną 
dotąd retorykę oraz objęły swoim zasięgiem nowe przestrzenie10. Jonathan M. House 

podaje, że komercjalizacja Internetu, dokonana pod koniec ubiegłego wieku, jak również 
powstanie Facebooka w 2004 r. i pojawienie się innych mediów elektronicznych przyczy-

niły się m.in. do bardziej swobodnych działań podejmowanych przez ludzi przeciwko 
władzy państwowej i coraz trudniejszych w przeciwdziałaniu i tłumieniu występków dyle-

tanckich, niż miało to miejsce np. pięćdziesiąt lat temu. Internet przyczynił się także do 
zniesienia niemalże wszystkich barier w przepływie informacji w stosunku do lat wcze-

śniejszych11. 

Przykładami ilustrującymi tę słuszność mogą być m.in. wojna z Państwem Islamskim, 
trwająca od czerwca 2014 r., wojna w Donbasie na Ukrainie, zapoczątkowana w kwietniu 
2014 r., wojna na granicy izraelsko-libańskiej w połowie 2006 r., czy Arabska Wiosna 
Ludów w latach 2010–2013. Wydarzenia te ujawniły (odkryły?) nową twarz mediów elek-

tronicznych, w szczególności Internetu, jak również jego wzrastający udział w samym 
przebiegu tych wojen. W każdym ze wskazanych case’ów „militaryzacja Internetu”12  

i mediów przybiera inną postać; inny jest także stopień szkodliwości wynikający z podpo-

rządkowania wszystkich bądź prawie wszystkich elementów tej sieci komputerowej.  
Niewątpliwie wydarzenia, o których wyżej mowa, stanowią drugą odsłonę Internetu, 

mediów i nowoczesnych technologii w siłach i środkach wojskowych. Pierwsza odsłona 
miała bowiem miejsce w latach sześćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych. Wte-

dy też Departament Obrony USA wprowadził w życie projekt (plan), zakładający utwo-

rzenie wojskowej sieci badawczej, pierwszej na świecie zdecentralizowanej sieci komuni-

kacyjnej, adresowanej na potrzeby wojska. Projekt powstał w 1969 r. i nosił nazwę 
ARPANET, zaś jego realizacją zajęła się Advanced Research Projects Agency (ARPA; 

                                                           
9 M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media: perspektywa politologiczna, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2010, s. 139–140. 
10 M. Lasoń, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe 

w XXI w. Wybrane problemy, red. E. Cziomer, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Kraków 2010, s. 25. 

11 J.M. House, The Past and Future of Insurgency. Protracted Warfare and Protracted Counter-
insurgency, [w:] Failed States and Fragile Societies: a New World Disorder?, red. S.M. Miner; I. Trauschweizer, 
Ohio University Press, Athens 2014, s. 56. 

12 Za Słownikiem języka polskiego można przyjąć, że militaryzacja Internetu polega na „podporządko-
waniu wszystkich dziedzin życia społeczeństwa (w analizowanym przypadku Internetu i elementów z nim 
związanych – aut.) celom wojskowym i wojennym”. Za: Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/militaryzacja 
(dostęp: 20.09.2016 r.).  
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pol. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych13), powołana w 1957 r. jako od-

powiedź na wystrzelenie pierwszego sputnika przez Związek Radziecki i mająca za za-

danie unowocześnić armię amerykańską14. Głównym źródłami motywacji przemawiają-
cymi za powstaniem projektu były przede wszystkim zjawiska naturalne, w postaci kata-

klizmów, zjawiska społeczne, takie jak m.in. wojny i eskalacje zbrojeń, permanentny 
rozwój technologii informatycznych15, ale także „opracowanie metody wymiany informacji 
naukowych i wywiadowczych odpornej na atak nuklearny”16. 

Pozostając w tematyce Internetu lat sześćdziesiątych minionego wieku i jego roli  
w siłach i środkach wojskowych, należy także wspomnieć o tzw. Rewolucji w Sprawach 
Wojskowych (RMA; ang. Revolution in Military Affairs), będącej autorską koncepcją an-

glosaskich badaczy z dziedziny wojskowości, powstałej w latach pięćdziesiątych XX w.  
i określającej wpływ technologii na sztukę wojenną. Współcześnie stanowisko anglosa-

skich badaczy podlega krytyce, zaś za punkt sporny tej dysputy obrano kwestię „zmian 
rewolucyjnych”, które miały być konsekwencją oddziaływania technologii na wojskowość. 
Najwięcej wątpliwości budzą kwestie dotyczące liczby, rodzaju i siły tych zmian, jak rów-

nież problem samej definicyjności tego zagadnienia, albowiem nie wykluczone, że wspo-

mniana rewolucja tak naprawdę może uchodzić za kolejny z etapów ewolucji17. 

Współcześnie Internet i nowoczesne technologie telekomunikacyjne, używane na po-

trzeby wojny hybrydowej, mają zastosowanie zarówno w obszarze działań taktycznych, 
jak również działań strategicznych. Justyna Dąbrowska pisze: „Pojawienie się mediów 
społecznościowych jako nowoczesnej sfery komunikacji daje poszerzone możliwości 
wykorzystania i rozwinięcia technik znanych z dwudziestego wieku. Wiek dwudziesty 

pierwszy wprowadza social media na arenę działań militarnych”18. 

Głównymi celami wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w przypadku 
stanu wojny są przede wszystkim możliwość zwiększenia efektywności dowodzenia  

                                                           
13 Advanced Research Projects Agency (ARPA) – amerykańska agencja rządowa, funkcjonująca  

w strukturach Departamentu Obrony, w kompetencjach której leży rozwój technologii wojskowej. Od 1996 r. 
funkcjonuje jako Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA; pol. Agencja Zaawansowanych 
Projektów Badawczych w Obszarze Obronności). 

14 J. Gołaczyński, Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2007, s. 11. 

15 G. Szymański, Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Monografie Politechniki Łódzkiej, 
Łódź 2013, s. 22. 

16 J. Gołaczyński, Umowy elektroniczne…, s. 11. 
17 R. Bania, Wojny w cyberprzestrzeni – przypadek Iranu, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe  

w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, red. R. Bania, K. Zdulski, Wy-
dawnictwo Naukowe Ibidem, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 183. Przykładem innego rozwiązania sieci 
teleinformatycznej, która miała mieć zastosowanie na wypadek wojny nuklearnej w latach sześćdziesiątych 
XX w. był projekt sieci – systemu komunikacyjnego, stworzony przez RAND Corporation, amerykańską 
instytucję zajmującą się problemami bezpieczeństwa narodowego. Sieć ta miała funkcjonować pomimo 
znacznych uszkodzeń. Za: J. Gołaczyński, Umowy elektroniczne…, s. 12. 

18 J. Dąbrowska, Jak social media się zmilitaryzowały?, http://publicrelations.pl/rola-social-mediow-w-
wojnie-hybrydowej-cz-2/, „Public Relations” (dostęp: 05.09.2016 r.). 
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i działalność dezinformacyjna, propagandowa i propagandowo-informacyjna (tzw. wojna 

propagandowa). Na takie zastosowanie Internetu, w tym mediów społecznościowych 
wskazują m.in. Håkan Gunneriusson i Rain Ottis, którzy twierdzą, że wspomniane kanały 
komunikacji pozwalają „w szybki i prosty, bezpłatny i anonimowy sposób prowadzić agi-

tację, identyfikować i formować rekrutów, dostarczać materiału szkoleniowego i groma-

dzić informacje, planować i koordynować ataki itp.”19 Narzędziami najczęściej wykorzy-

stywanymi w realizacji tych celów są głównie platformy hostingowe, strony internetowe, 
portale społecznościowe20, wielojęzyczne platformy internetowe, ale także tzw. „interne-

towe trolle” i „pseudoblogi”.  
Zastosowanie Internetu i nowoczesnych narzędzi masowego komunikowania w woj-

nie hybrydowej stanowi w pewnym sensie przeniesienie do współczesności założeń, 
jakie przyświecały ARPANET w drugiej połowie minionego wieku. Wprawdzie zadania  
i role, jakie stawia się przed Internetem XXI w. w zakresie obronności, konfliktów zbroj-

nych czy stanu wojny tworzą dość rozbudowany katalog, nie mniej z uwagi na jego nie-

bagatelną rolę jako kanału informacji i komunikowania się, trudno nie uznać analizowa-

nego medium także za jedno z najważniejszych narzędzi wojen hybrydowych. W dobie 
różnych konfliktów i wojen na świecie „militaryzacja Internetu” staje się zatem znakiem 
naszych czasów, zaś jej granic – póki co – nie jest w stanie wyznaczyć nawet litera prawa.  

INTERNET JAKO ELEMENT WOJNY HYBRYDOWEJ – 
WYBRANE CASE STUDIES 

Łukasz Skoneczny, używając przykładu wojny z Państwem Islamskim (IS), podaje 
trzy główne możliwości użycia nowoczesnych środków komunikowania, w tym Internetu 
w prowadzonej przez wspomnianą salaficką organizację terrorystyczną wojnie hybrydo-

wej. Serwisy społecznościowe znajdują tu zastosowanie głównie do umieszczania na 
nich różnych materiałów elektronicznych i wizualnych, m.in.: 

- „filmów instruktażowych dotyczących konstruowania bomb, rakiet, obsługi broni itd.; 
- materiałów propagandowych zawierających groźby ataków terrorystycznych, zachę-

cające nowych członków do uczestnictwa w organizacji i w walkach na Bliskim 
Wschodzie po stronie IS, wzywające do przeprowadzenia indywidualnych zamachów 
terrorystycznych, pokazujące filmy i zdjęcia z egzekucji na „niewiernych” itp.; 

- e-magazyny, tj. czasopisma skierowane do odbiorców w państwach zachodnich, 
Rosji i Turcji, zawierające treści ekstremistyczne, religijne, opisujące warunki życia na 

                                                           
19 H. Gunneriusson, R. Ottis, Cyberspace From the Hybrid Threat Perspective, [w:] Leading Issues in 

Cyber Warfare and Security: for Researchers, Teachers, and Students, red. J. Ryan, Academic Conferences 
and Publishing International Limited Reading, UK 2015, s. 29. 

20 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa…, s. 41. 
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terenach zajętych przez IS, co ma stanowić zachętę do przyjazdu dla innych radykal-

nych wyznawców islamu.”21 

Ponadto Internet i inne media służą Państwu Islamskiemu do kierowania ataków na 
swoich przeciwników oraz działań propagandowych i budowania narracji, że IS walczy 
przeciwko Siłom Obronnym Izraela (ang. Israeli Defence Forces; IDF) i zawsze wygrywa22.  

Wydaje się, że „łagodniejszą” formę „militaryzacji Internetu” oraz wojny propagando-

wej można dostrzec na Ukrainie. Ujawnia się ona głównie w działaniach propagando-

wych publicystów, udostępnianych i rozpowszechnianych za pośrednictwem międzyna-

rodowej sieci portali informacyjnych o nazwie „Sputnik”, sponsorowanych przez Kreml23. 

Jak podaje Konrad Wysocki, „Rosja, używając swoich najemników i terrorystów, powiela 
kłamstwa i fałszywe informacje, dotyczące sytuacji w Donbasie, wykorzystując do tego 
również lojalne wobec siebie media. Wojna hybrydowa to także zmasowane ataki hake-

rów na strategiczne jednostki i systemy rządowe obcych państw.”24 Z kolei Daniel Ventre 

pisze, że kryzysowi na Ukrainie towarzyszą różne działania w cyberprzestrzeni (oraz 
przestrzeni informacyjnej) podejmowane przez stronę rosyjską i ukraińską, takie, jak 
m.in.: ataki na sieci telekomunikacyjne i telefoniczne, „podszywanie się” i hacking na 

strony internetowe i serwery wroga, przy użyciu narzędzi szkodliwego oprogramowania 
(np. Snake itp.), dezaktywacja stron rządowych czy wykorzystanie portali społecznościo-

wych: Facebook, Twitter i innych do prowadzenia akcji propagandowych25. 

Narzędziami typowymi dla „militaryzacji Internetu” w konflikcie rosyjsko-ukraińskim 
są także: strony internetowe zawierające nieprawdziwe informacje, które następnie prze-

dostają się do mediów tradycyjnych i/lub internetowych i są przez nie wykorzystywane, 
posługiwanie się fałszywymi dowodami, a także wspomniane wcześniej „internetowe 
trolle” i „pseudoblogi”26. Stanowią one grupy narzędzi pozwalających na dodawanie ko-

mentarzy i udostępnianie kłamliwych informacji według określonego szablonu. Kolejnym 
narzędziem wykorzystanym w konflikcie jest wirus Snake, który – jak podaje Cezary 

Szczepaniuk „prawdopodobnie posłużył do szpiegowania i zaburzania systemów infor-

matycznych”27.  

                                                           
21 Ibidem, s. 48. 
22 W. Murray, P.R. Mansoor, Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World  

to the Present, Cambridge University Press, New York 2012, s. 15. 
23 C. Szczepaniuk, Dziwna wojna na Ukrainie przykładem wojny hybrydowej, http://blog.centruminicja-

tyw.org/2015/03/wojna_hybrydowa/, „Centrum Inicjatyw” (dostęp: 05.09.2016 r.). 
24 K. Wysocki, Wojna hybrydowa największym zagrożeniem dla Europy, „Gazeta Polska”, http://gpco-

dziennie.pl/43657-wojnahybrydowanajwiekszymzagrozeniemdlaeuropy.html#.V92hWIVOJok (dostęp: 17.09. 
2016 r.). 

25 D. Ventre, Information Warfare, ISTE Ltd., John Wiley&Sons, London 2016, s. 132. 
26 D.-E. Mitu, Information and Hybrid Warfare: Intelligence Challenges, Intelligent Response, [w:] Coun-

tering Hybrid Threats, red. N. Iancu, A. Fortuna, C. Barna, IOS Press, Amsterdam 2016, s. 62. 
27 Zdaniem autora „rosyjski wirus szpiegowski zaatakował 84 strony administracji publicznej, w tym 

strony premiera Ukrainy, przemysłu obronnego i służby dyplomatycznej. Miesiąc wcześniej, w dniu majowych 
wyborów prezydenckich, Rosjanie przeprowadzili akcję cyber-sabotażu na strony Centralnej Komisji Wybor-
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Przykładem „militaryzacji mediów” i Internetu jest opisywana przez Justynę Dąbrow-

ską próba zamachu stanu w Turcji w dniu 15 lipca 2016 r.: „W ciągu godziny cały świat 
był, za pośrednictwem Twittera, Periscopa czy Facebooka, zaangażowany w starcia 
wojska z prezydentem Erdoğanem. Na bieżąco mogliśmy na ekranach smartfonów czy-

tać najświeższe informacje, oglądać, co dzieje się na ulicach Ankary – jak byśmy tam 
byli. Nasze uczestnictwo jednak sprowadzało się do komentowania, retweetowania  

i śledzenia streamów. 15 lipca dokładnie zobaczyliśmy, jak media społecznościowe stają 
się areną wojny”28. 

Działaniami wpisującymi się w założenia „militaryzacji Internetu” w czasie wojny hy-

brydowej są ponadto: ataki hakerów na informatyczną infrastrukturę kraju (tzw. cyberata-

ki), spamming, „mgła informacyjna”, publikowanie treści opartych na przypuszczeniach, 
tworzenie fałszywych blogów, vlogów (tj. video-blogów) i stron internetowych w celu 
wywierania wpływu na opinię publiczną, zgłaszanie administratorom stron internetowych 

treści i publikacji, które są niezgodne z opiniami atakujących29. 

Analizując zadania i rolę Internetu oraz nowoczesnych technologii we współczesnych 
działaniach wojennych, wyłania się problem tzw. „walki cybernetycznej” bądź cyberwojny. 
Niewątpliwie Internet, portale społecznościowe i inne wspomniane wyżej narzędzia ko-

munikacji stanowią pewien „fragment” cyberwojny, aczkolwiek można wskazać pewne 
cechy wspólne z wojną hybrydową. 

Reasumując, Internet i nowoczesne media stanowią niezwykle ważny z elementów  
i kanałów komunikacji współczesnego świata, jak również czynnik sprzyjający prowadze-

niu wojen, w tym wojny hybrydowej. Cytując za Witoldem Orłowskim, warto stwierdzić, 
że: „W obecnym świecie można doprowadzić wrogie państwo do kompletnej zapaści, 
uderzając w system przepływu informacji. Bez komputerów czy Internetu natychmiast 
zamarłyby banki i giełdy, karty kredytowe stałyby się kawałkami plastiku, stanąłby trans-

port, przestałaby płynąć elektryczność”30. Z całą pewnością także wojna hybrydowa bez 
udziału Internetu przebiegałaby w zupełnie inny sposób. 

                                                                                                                                               
czej. Celem ataku, za którym stał „CyberBerkut” było usunięcie rezultatu wyborów i tym samym zdestabilizo-
wanie sytuacji w kraju w dniu wyborów prezydenckich. Za kilka mniejszych ataków odpowiedzialny jest 
rosyjski cyber-gang „Quedagh” używający narzędzia do cyberprzestępstw zwanego Black Energy. Cyber-
wojna może mieć także lżejszy wymiar, jak np. ta, którą opisał Infosec Institute. Według tego ośrodka ba-
dawczego, Rosjanie rekrutują i ćwiczą „nową armię trolli internetowych”, którzy mają za zadanie zmienić 
postrzeganie inwazji na Ukrainę. Piszą oni chwalące Rosję, zaś oczerniające Ukrainę i jej sojuszników blogi, 
komentarze, uczestniczą w dyskusjach na głównych stronach medialnych świata zachodniego, takich jak np. 
Fox News, Huffington Post, The Blaze, Politico”. Za: C. Szczepaniuk, Dziwna wojna… 

28 J. Dąbrowska, Jak social media… 
29 Ibidem. 
30 Za: R. Bania, Wojny…, s. 186. Por.: W. Orłowski, Czy możliwe są wojny ekonomiczne?, „Gazeta Wy-

borcza”, http://wyborcza.pl/1,75248,7060163,Czy_mozliwe_sa_wojny_ekonomiczne_.html (dostęp: 07.09. 
2016 r.). 
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DYWERSJA EKONOMICZNA W WOJNIE HYBRYDOWEJ  
VS. WOJNA EKONOMICZNA 

„Koncepcja powolnego, ale systematycznego działania powoduje naruszanie suwe-

renności, jest częścią strategicznego krajobrazu dobrze znanego Rosji już od pewnego 
czasu. (…). Czasem obejmuje to bardziej otwarte i oczywiste posunięcia, czasem posu-

nięcia są bardziej subtelne, jest to walka za pomocą ekonomii, czasami – ataków cyber-

netycznych przeprowadzanych pod pozorem działań niezależnych aktywistów”.31 

Dywersja ekonomiczna wpisana została w definicję pojęcia „wojna hybrydowa” i sta-

nowi jeden z elementów tej wojny. O jej przejawach pisali m.in. Kevin G. Coleman  
w 2008 r.32, Martin C. Libicki w 2011 r.33 oraz Sergiei G. Chekinov i Sergiei A. Bogdanov 

w 2013 r.34. Pierwszy z autorów pod pojęciem „dywersji ekonomicznej” w wojnie hybry-

dowej rozumie „wyrządzenie szkody gospodarczej” (ang. inflict economic harm), drugi 

wiąże ją z pojęciem korupcji, zaś ostatni ze wspomnianych autorów wskazali na zasto-

sowanie w wojnach hybrydowych tzw. środków ekonomicznych.  
Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że dywersja ekonomiczna (inaczej szkod-

nictwo) to „działania sabotażowe lub propagandowe prowadzone na terytorium nieprzyja-

ciela w celu dezorganizacji jego działań wojennych” lub „podstępna działalność zmierza-

jąca do zakłócenia życia gospodarczego jakiegoś państwa”35. Stanowi ona także jeden  
z elementów (komponentów) wpisujących się w definicję wojny hybrydowej.  

Trudno dokonać jednoznacznej konstatacji, jaki stopień zależności występuje między 
używanymi w literaturze przedmiotu pojęciami: „dywersja ekonomiczna w wojnie hybry-

dowej” i „wojna ekonomiczna” (inaczej „wojna gospodarcza”). Przez „wojnę ekonomicz-

ną” rozumie się bowiem „zespół działań ekonomicznych i militarnych skierowanych na 

osłabienie lub zniszczenie potencjału obronno-gospodarczego przeciwnika”36. Zdaniem 

Krzysztofa M. Księżopolskiego, wojna ekonomiczna opiera się na wykorzystaniu różnych 
narzędzi, oddziaływujących na sferę gospodarczą państwa, skutkujących zmianami w 
aktywności podejmowanej przez dany podmiot, które mają swoje umocowanie  
w realizacji celów założonych przez państwo inicjujące wojnę ekonomiczną37.  

                                                           
31 M. Banasik, R. Parafianowicz, Teoria…, s. 11. 
32 K.G. Coleman, The Cyber Arms Race Has Begun, “CSO Online”, http://www.csoonline.com/article/212 

2353/critical-infrastructure/coleman--the-cyber-arms-race-has-begun.html (dostęp: 12.09.2016 r.). 
33 M.C. Libicki, Sub Rosa Cyber War, [w:] Cryptology and Information Security Series, Volume 3, The 

Virtual Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare, red. K. Geers, IOS Pres, Amsterdam 2011, s. 53–65. 
34 M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbroj-

nych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 16. Por.: S.G. Cheki-
nov, S.A. Bogdanov, The Nature and Content of a New Generation War, „Military Thought” 2013, nr 4, s. 12–
23. 

35 Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/dywersja.html (dostęp:22.09.2016 r.).  
36 A. Bomba, P.A. Kubisiak, Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 

2012, nr 3, s. 49. 
37 K.M. Księżopolski, Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych, [w:] Społeczeństwo a woj-
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W zasadzie zakres semantyczny terminów „wojna ekonomiczna” i „dywersja ekono-

miczna w wojnie hybrydowej” wydaje się być zbliżony, nie mniej różnica może dotyczyć 
głównie kontekstu, w jakim terminy te są używane. Zdaniem autorki, samo pojęcie „dy-

wersji ekonomicznej w wojnie hybrydowej” uchodzi za węższe, w stosunku do pojęcia 
„wojna ekonomiczna”, aczkolwiek różne elementy obydwu pojęć są zbieżne lub zbliżone. 
Dotyczy to przede wszystkim m.in. zestawu narzędzi ekonomicznych (zwanych środkami 
nacisku ekonomicznego), wykorzystywanych w wojnie hybrydowej, który zasadniczo nie 

odbiega od tych, które stanowią instrumentarium typowe dla wojny ekonomicznej. Wojna 
ekonomiczna implicite postrzegana jest z reguły jako zorganizowana walka militarna i/lub 
niemilitarna między państwami, narodami, mająca podłoże ekonomiczno-gospodarczo- 

-finansowe. W odróżnieniu od dywersji ekonomicznej jest ona z reguły działaniem „sa-

mym w sobie” (tzn. nie jest „fragmentem” wojny hybrydowej), bez konieczności odwoły-

wania go do innych stanów czy działań towarzyszących.    
Jak podaje Witold Orłowski, wojny ekonomiczne staczano już od zarania dziejów, 

stąd ich podział na wojny ekonomiczne różnych generacji, zaś najczęściej wykorzysty-

wanym narzędziem polityki handlowej do ich prowadzenia były wysokie cła importowe, 
nakładane na kraj atakowany, skutkujące ograniczeniem produkcji globalnej tego kraju38. 

Dywersje ekonomiczne w wojnach hybrydowych stosuje się stosunkowo niedawno, tj. od 
chwili wprowadzenia do powszechnego zastosowania pojęcia „wojna hybrydowa”.  

Przykładem wojny ekonomicznej pierwszej generacji, może być nałożony przez 
Niemcy na Polskę w 1925 r. zakaz importu polskiego węgla i podwyższenie ceł na pozo-

stałe towary, czy nałożenie przez Rosję zakaz importu win z Mołdawii i Gruzji. Wojny 
ekonomiczne drugiej generacji polegają na wyłączeniu atakowanego kraju z możliwości 
korzystania z dostaw surowców, czego przykładami mogą być embargo nałożone w 1973 r. 
przez kraje arabskie na kraje zachodnie popierające Izrael na dostawy ropy naftowej, 
groźby zaprzestania dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, stosowane w latach 1980–1981 

przez Związek Federalnych Republik Radzieckich wobec Polski, czy współczesny konflikt 
między Federacją Rosyjską i Ukrainą, uzależnioną od dostaw rosyjskiego gazu. Wojna 
ekonomiczna trzeciej generacji opiera się na ataku systemu finansowego kraju nieprzyja-

ciela i odcięcie go od źródeł dewiz. Przykładem takiego działania może być masowa 
produkcja fałszywych funtów przez Niemców, które po wejściu na brytyjski rynek pienięż-
no-finansowy, miały spowodować dezorganizację i chaos w brytyjskiej gospodarce. In-

nym sztandarowym przykładem takiego działania był tzw. drenaż zasobów dewizowych 
ZSRR przez Amerykę w latach osiemdziesiątych XX w. przejawiający się „kosztownym 
wyścigiem zbrojeń, odcięciem ZSRR od nowych kredytów i sparaliżowanie planów bu-

                                                                                                                                               
na. Paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym, red. M. Bodziany, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, s. 41. 

38 W. Orłowski, Czy możliwe są wojny ekonomiczne?, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75248, 
7060163, Czy_mozliwe_sa_wojny_ekonomiczne_.html (dostęp: 16.09.2016 r.). 
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dowy wielkich syberyjskich gazociągów, które miały zapewnić wzrost sowieckiego eks-

portu”39.   

Przywołane rodzaje, a w szczególności przykłady wojen ekonomicznych klasyfiko-

wane według zastosowanych środków nacisku ekonomicznego, w zasadzie nie różnią się 
od tych, jakie charakteryzują dywersję ekonomiczną w wojnie hybrydowej. Można zatem 
uznać, że granica między pojęciami „wojna ekonomiczna” i „dywersja ekonomiczna  
w wojnie hybrydowej” jest płynna, zaś niektórzy autorzy z zupełnością ją znoszą.  

NARZĘDZIA EKONOMICZNE WYKORZYSTYWANE W WOJNACH 
HYBRYDOWYCH – PRZYKŁAD UKRAINY  

Narzędzia ekonomiczne wojen hybrydowych można kategoryzować według różnych 
kryteriów. Jednym z nich jest tzw. kryterium „militarności”, będące najbardziej funkcjonal-

nym podziałem, klasyfikującym narzędzia ekonomiczne wojen hybrydowych na militarne 
(tj. środki niekonwencjonalne i stricte militarne) i niemilitarne (tj. środki administracyjno- 

-prawne, dyplomatyczne i stricte ekonomiczne)40. Wykaz wybranych narzędzi ekono-

micznych wykorzystywanych w wojnie hybrydowej prezentuje Tabela 1.  

Tabela 1. Wybrane narzędzia ekonomiczne stosowane w wojnie hybrydowej 

Narzędzia ekonomiczne wojny hybrydowej 

niemilitarne  militarne  

środki  
administracyjne 

środki  
dyplomatycz-

ne 

środki  
ekonomiczne 

środki  
niekonwencjonalne 

środki  
stricte militarne 

- embargo eks-
portowe, 

- embargo impor-
towe, 

- represje admi-
nistracyjne, 

- presje politycz-
ne, 

- tworzenie 
„czarnych list”, 

- zakupy zapo-
biegawcze.  

- nacisk poli-
tyczny, 

- bojkot, 

- propaganda.  

- tradycyjne 
taryfowe, 

- tradycyjne 
pozataryfowe, 

-walutowo- 
-finansowe, 

- korupcja,  

- lobbing, 

- sankcje go-
spodarcze. 

- fałszowanie 
pieniędzy,  

-międzynarodowa 
przestępczość 
gospodarcza, 

- nakręcanie 
spirali zbrojeń, 

- polityka zakłóca-
nia stabilizacji. 

- zajęcie strate-
giczne obsza-
rów przemy-
słowych, 

- atakowanie 
floty handlo-
wej, obiektów 
gospodar-
czych i infra-
struktury tech-
niczno- 
-ekonomiczno- 
-obronnej. 

 

                                                           
39 Ibidem.  
40 K.M. Księżopolski, Wojny ekonomiczne…, s. 42. Por.: E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz, 

Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 
1996, s. 125–126. 
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cd. Tabeli 1. 

- wrogie przejęcia,  

- ataki spekulacyjne na giełdach,  

- przejmowanie aktywów,  

- asymetrie w dostępie do informacji, 
- manipulacje giełdowe, 

- nadmierne „lewarowanie”, 
- aktywa wirtualne,  

- manipulacje wartością pieniądza (manipulacje 
cenowe), 

- emisja waluty bez pokrycia w dobrach i usłu-
gach,  

- fałszowanie waluty, 

- manipulowanie cenami złota i srebra, 

- atakowanie systemu bankowego,  

- wspieranie podziemia gospodarczego.  

- wywiad gospodarczy, 

- blokada gospodarcza,  

- dywersja,  

- sabotaż. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bomba, P.A. Kubisiak, Wojna ekonomiczna…, s. 51; M. Nowak, 
Światowe Wojny Ekonomiczne?, „Przegląd Finansowy”, http://www.przeglad-finansowy.pl/2009/11/swiatowe-
wojny-ekonomiczne.html (dostęp: 14.09.2016 r.). 

Należy zwrócić uwagę, że uwzględnione w tabeli repertorium narzędzi w rzeczywi-

stości jest znacznie bardziej rozbudowane, zaś każde z nich może zostać użyte w pro-

wadzeniu wojen ekonomicznych. Ponadto wiele narzędzi o charakterze ekonomicznym, 
wykorzystywanych w wojnie hybrydowej, posiada charakter incognito. Z reguły mają one 
postać zbliżoną do narzędzi typowych dla interwencjonizmu państwowego, szczególnie  
w systemie gospodarczym rynkowym z państwem w roli tzw. nocnego stróża, bądź utoż-
samiane są z naturą i specyfiką procesów rynkowych (tzw. „gry rynkowej”) we współcze-

snym świecie. Na uwagę zasługuje również fakt, że inicjatorami oraz „beneficjentami” 
wykorzystującymi funkcjonalność narzędzi ekonomicznych w walce politycznej i gospo-

darczej mogą być korporacje międzynarodowe, jak również instytucje sektora finansowe-

go (w tym bankowego), aczkolwiek działania podmiotów, o których wyżej mowa, trudno 
wpisać w definicję pojęcia „wojna hybrydowa”41.      

Analizując instrumentarium środków ekonomicznych wykorzystanych w wojnach hy-

brydowych z udziałem Państwa Islamskiego, Libii i Izraela oraz Federacji Rosyjskiej, na 

uwagę zasługuje fakt, że szczególne znaczenie zyskują one w przypadku ostatniego ze 

wspomnianych państw.  
Utrzymanie Ukrainy w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej związane jest z za-

chowaniem przez Rosję status quo w schemacie geoekonomicznym42. Joanna Hyndle- 

                                                           
41 Por.: A. Rojek, Wojna gospodarcza, http://glos.com.pl/Archiwum_nowe/Rok%202005/002/strona/woj-

na_gospodarcza.html (dostęp: 14.09.2016 r.).  
42 Por.: O. Jastrzębska, Geoekonomiczne motywy działań Rosji względem Ukrainy, „Ante Portas – Stu-

dia nad Bezpieczeństwem” 2015, nr 2(5), s. 141.  
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-Hussein zauważa, że już od wielu lat Rosja pragnie utrzymać w państwach bałtyckich 
swoją strefę wpływów oraz obecność w różnych obszarach życia, począwszy od poli-
tycznego po gospodarcze. Autorka pisze o wojnie informacyjnej i presji ekonomicznej, 

przejawiającej się m.in. w kontroli nad infrastrukturą tranzytową i energetyczną, bloka-

dach surowcowych, zawyżaniu cen gazu, korupcji politycznej i współpracy elit politycz-

nych z rosyjskim biznesem, które wpływają na obniżenie poczucia bezpieczeństwa43.  

Z kolei Simona Ţuţuianu i Nelu Bĭrlă podają, że wojna na Ukrainie poprzedzona była 
długotrwałymi przygotowaniami Rosji, zarówno o charakterze militarnym, łączącymi wy-

wiad gospodarczy i ataki obiektów, oraz niemilitarnym, tj.: presją ekonomiczną i informa-

cyjną, jak również dywersyjnymi manewrami politycznymi44.  

Wojna handlowa przeciwko Ukrainie miała swoje odzwierciedlenie głównie w nieuza-

sadnionych cenach gazu ziemnego (tzw. konfliktach gazowych w 2006 r. i 2009 r., tzw. 

„wojnach gazowych”), blokadzie eksportowej (w 2013 r.), wykorzystaniu rosyjskiego 
systemu finansowego i bankowego, głównie poprzez próbę destabilizacji waluty ukraiń-
skiej i systemu monetarnego oraz dokonywanie spekulacji walutowych45. Za Independent 

Trade można wskazać inne rodzaje narzędzi ekonomicznych wykorzystywanych przez 
Federację Rosyjską w wojnie hybrydowej. Należą do nich m.in.: 
- „zatrzymanie unii celnej Rosja – Białoruś – Kazachstan, spełniającej zadania zbliżone 

do zadań Unii Europejskiej, zakładającej funkcjonowanie od stycznia 2015 r., w skład 
której miały wchodzić ponadto Ukraina, Armenia i Kirgistan; 

- blokada hamująca utworzenie bloku pomiędzy Rosją, będącą istotną stroną w eks-

porcie surowców, Niemcami, uchodzącymi za największego eksportera zaawanso-

wanych technologii i Chinami, posiadającymi największe rezerwy kapitału; 
- zaostrzenie sankcji handlowych pomiędzy Rosją a krajami Zachodu; 

- sankcje na produkty żywnościowe z Unii Europejskiej”46; 

- presja ekonomiczna związana z tzw. restrukturyzacją długu Ukrainy. 
Reagowanie przez Federację Rosyjską sankcjami ekonomicznymi na działania pań-

stw Zachodu wobec Ukrainy, jak również podejmowanie przez nią manipulacji informa-

cyjnej sprawiły, że układy i porozumienia warunkujące bezpieczeństwo między państwa-

mi Europy uległy zakwestionowaniu47.  

                                                           
43 J. Hyndle-Hussein, Państwa bałtyckie wobec konfliktu na Ukrainie, „Komentarze OSW” 2015, nr 158, 

s. 1.  
44 S. Ţuţuianu, N. Bĭrlă, Reestablishing a Fault Line Between Europe’s East and West. Russia’s „Hybrid 

War” and How Should NATO Respond, [w:] Torn Between East and West: Europe’s Border States, red. I. 
Chifu, S. Ţuţuianu, Routledge London 2016, s. 227. 

45 S. Ţuţuianu, N. Bĭrlă, Reestablishing…, s. 227.  
46 Wojna na sankcje, cz. 1, „Independent Trader”, http://independenttrader.pl/wojna-na-sankcje-cz-1. 

html (dostęp: 16.09.2016 r.). 
47 M. Fryc, Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, 

„Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr I, s. 61–62.  
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PODSUMOWANIE 

Zarówno definicje, jak również charakterystyka wojny hybrydowej nie zostały jeszcze 
ostatecznie ukształtowane i prawdopodobnie będą ewoluowały przez kolejne lata. Sporo 
zastrzeżeń budzi sam termin „wojna hybrydowa”, który posiada w literaturze wiele syno-

nimów, np.: „działania hybrydowe”, „cwana wojna”, „cyberwojna”, „wojna propagandowa”, 
„wojna informacyjna”. W rzeczywistości nie odzwierciedlają one istoty wojny hybrydowej, 
bądź wpisują się w jej definicję w sposób fragmentaryczny lub zwyczajnie poza nią wy-

kraczają.  
Ekonomia i technologia to istotne aspekty wojny hybrydowej, zaś ich proporcje, jak 

również waga uzależnione są od celów i rodzaju konfliktu (wojny). O ile systematyczne 
wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w wojnie hybrydowej jest głównie domeną krajów 
wyróżniających się korzystną sytuacją geopolityczną (np. Federacja Rosyjska, pomimo, 
że jej celem jest próba zablokowanie integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO), tak 
nowoczesne technologie i współczesne narzędzia komunikacji znajdują zastosowanie  
w przypadku wojen hybrydowych skoncentrowanych na osiągnięciu celów o charakterze 
nieekonomicznym (np. budowa globalnego kalifatu islamskiego przez IS). Nie wykluczo-

ne, że w przyszłości dysproporcje te ulegną zbilansowaniu.  
Wojny ekonomiczne, czy wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w wojnie hybrydo-

wej, rodzi szereg następstw zarówno o charakterze ekonomicznym, jak również społecz-

nym i politycznym. Do najważniejszych zaliczyć można: pogorszenie sytuacji gospodar-

czej kraju atakowanego, skutkującej spadkiem różnych wskaźników (mierników) ekono-

micznych, ilustrujących wzrost gospodarczy (PKB, PNB, tempo wzrostu produkcji, roz-

miary eksportu i importu itp.), a wraz z tym pozycji gospodarczej na arenie międzynaro-

dowej, konieczność poszukiwania nowych źródeł zaopatrzenia w surowce, zachwianie 
stabilności stosunków politycznych i gospodarczych, spadek zaufania społecznego  
i zwiększenie poziomu niezadowolenia itp. W przypadku konfliktu na Ukrainie można 
uznać, że jednymi z głównych narzędzi ekonomicznych wykorzystanych w wojnie hybry-

dowej są wysokie cła, embargo, groźby odcięcia dostaw. 
Narzędzia technologiczne, wykorzystywane w cyberprzestrzeni przyczyniają się m.in. 

do zakłóceń w funkcjonowaniu państwa atakowanego. Wprawdzie inicjatorem różnych 
działań o charakterze propagandowo-informacyjnych jest Rosja (zmierzająca do budowy 
pozytywnego wizerunku i wyasygnowania znaczenia dla budowy stabilności systemu 
międzynarodowego), o tyle w przypadku Państwa Islamskiego narzędzia technologiczne 
(tj. Internet i nowoczesne kanały dystrybucji informacji) mają głównie charakter informa-

cyjny i instruktażowy dla prowadzonej wojny hybrydowej.  
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STRESZCZENIE 

Zarówno definicja, jak i charakterystyka wojny hybrydowej nie zostały jeszcze defini-

tywnie ukształtowane i bez wątpienia w następnych latach będą ewoluowały. Jej znaczą-
cymi aspektami są ekonomia i technologia, a ich proporcje i waga zależą od celów i ro-

dzaju konfliktu (wojny). O ile większe i częstsze użycie narzędzi ekonomicznych w wojnie 
hybrydowej jest głównie domeną krajów z korzystnymi warunkami geopolitycznymi (np. 
Federacja Rosyjska), o tyle nowoczesne technologie i narzędzia współczesnej komuni-

kacji są szerzej wykorzystywane w przypadku wojen hybrydowych skupionych na celach 
nieekonomicznych (np. budowaniu globalnego kalifatu przez Państwo Islamskie). 

Użycie narzędzi ekonomicznych w wojnie hybrydowej prowadzi do szeregu konse-

kwencji, nie tylko ekonomicznych, ale również społecznych i politycznych: pogorszenia 
sytuacji ekonomicznej atakowanego kraju, upadku eksportu, zachwiania stabilizacji w rela-

cjach politycznych i ekonomicznych państw. Z kolei narzędzia technologiczne użyte w cyber-

przestrzeni przyczyniają się do zakłóceń w funkcjonowaniu atakowanego państwa. Chociaż 
inicjatorem różnorakich akcji propagandowych i informacyjnych jest Rosja (jego celem 
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jest stworzenie pozytywnego wizerunku i przypisanie znaczącego wagi do budowania 
stabilizacji międzynarodowej) Internet i nowoczesne kanały informacyjne w przypadku 
Państwa Islamskiego są strategiami propagandy i wojny hybrydowej prowadzonej przez 
to państwo. 

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, Internet, agresja ekonomiczna, wojna ekonomiczna 

 

SUMMARY 

Both, definitions and characteristics of a hybrid war have not been definitely shaped 

yet and will probably evolve over consecutive years. Economics and technology are its 

significant aspects and their proportions and weight are dependent on goals and the kind 

of conflict (war). While the greater and more frequent use of economic tools in the hybrid 

war is mainly the domain of countries with a favorable geopolitical situation (for example 

the Russian Federation), modern technologies and contemporary communication tools 

are more frequently used in case of hybrid wars focused on noneconomic goals (for ex-

ample, building global caliphate by IS). 

Using economic tools in the hybrid war leads to a number of consequences not only 

economic, but also social and political ones: deterioration in the economic situation of an 

attacked country, decline of exports, imbalance of stability in political and economic rela-

tions between countries. And the technological tools used in cyberspace contribute to the 

disruption in functioning of the attacked country. Although the initiator of various propa-

gandist and informational activities is Russia (its aim is to create a positive image and 

allocate the considerable importance to building international stability), the Internet and 

the modern information channels in case of Islamic State are the strategic ones for prop-

aganda and hybrid war conducted by this state. 

Key words: hybrid war, the Internet, economic aggression, economic war 
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OCENA DZIAŁAŃ HYBRYDOWYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ  
W KONFLIKCIE NA UKRAINIE W ŚWIETLE PRAWA KRAJOWEGO  

I MIĘDZYNARODOWEGO. HISTORYCZNE PRAWA DO TERYTORIUM 

WPROWADZENIE 

Teoria wojny hybrydowej rozwijana w Stanach Zjednoczonych od lat 90. XX w. zmie-

niła znacząco sposób postrzegania współczesnych konfliktów zbrojnych1. Faza wstępne-

go definiowania tego pojęcia zakończyła się w pierwszej dekadzie XXI w., znajdując 
ostateczne odzwierciedlenie w Narodowej Strategii Wojskowej USA z 2015 r.2. Konflikt 

hybrydowy jest tam definiowany jako rodzaj konfliktu, w którym dochodzi do połączenia 
technik, zdolności i zasobów danego aktora dla osiągnięcia określonych celów3. Istotny 

wkład w rozwój pojęcia „wojny hybrydowej” (hybrid warfare) i powiązanych z nią „zagro-

żeń hybrydowych” (hybrid threats) miał Frank G. Hoffman – były oficer armii amerykań-
skiej. W swoich kolejnych publikacjach doskonalił on teorię wojny hybrydowej i zagrożeń 
hybrydowych4, ujmując „hybrydowość” jako połączenie wielu wariantów oraz wzorców 
walki. Konflikty hybrydowe mogą być prowadzone zarówno przez państwa, jak i podmioty 

                                                           
1 Analizę krytyczną amerykańskiej koncepcji „wojen hybrydowych” przedstawia: A. Gruszczak, Hybry-

dowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec no-
wych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa b.d., s. 9 i n. 

2 M.A. Piotrowski, Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników 
hybrydowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 7 i 21. 

3 The National Military Strategy of the United States of America 2015, http://www.jcs.mil/Portals/36/ 
Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf (dostęp: 30.09.2016 r.). 

4 Zob.: F.G. Hoffman, J. N. Mattis, Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars, „Proceeding Magazine”, 
2005, vol. 132, no. 11, s. 18–19, http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf 
(dostęp: 28.09.2016 r.); F.G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, „Joint Force Quarterly” 2009, nr 52, 
s. 34 i n.; idem, Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict, Institute for 
National Strategic Studies, National Defense University, „Strategic Forum” 2009, nr 240, s. 5, https://www. 
files.ethz.ch/isn/98862/SF240.pdf (dostęp: 28.09.2016 r.); idem, Conflict in the 21st Century: The Rise of 
Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia 2007, s. 28–30, http://www.potomacinstitute. 
org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf (dostęp: 28.09.2016 r.); idem, On Not-So-New War-
fare: Political Warfare vs Hybrid Threats, http://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-
warfare-vs-hybrid-threats/ (dostęp: 28.09.2016 r.). 



Krzysztof Parulski 

115 

pozapaństwowe, skupiając w sobie różne metody działań wojennych, włączając działania 
konwencjonalne, nieregularne taktyki i ugrupowania zbrojne, akty terrorystyczne5, w tym 

masową przemoc, oraz działania przestępcze. Operacje hybrydowe mogą być realizo-

wane przez pojedyncze oddziały lub ich większe zgrupowania w ramach jednego głów-

nego pola walki w celu osiągnięcia efektu synergii. Oprócz wykorzystania nowoczesnych 
technologii oraz taktyki działań partyzanckich istotne znaczenie przypisuje się aktywności 
przestępczej potęgującej chaos i proces rozkładu atakowanego państwa6. 

Intelektualnie inspirująca koncepcja wojny hybrydowej znalazła wyraz w strategii 
działań Federacji Rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie7. Według Szefa Sztabu Generalne-

go Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerego Gierasimowa zasady prowadzenia 
wojny uległy zasadniczym przeobrażeniom na rzecz wykorzystania niemilitarnych środ-

ków działań wojennych. W XXI w. coraz ważniejsze stają się instrumenty polityczne, 
ekonomiczne i humanitarne powiązane z manipulowaniem nastrojami ludności zamiesz-

kującej teren konfliktu. Mało która wojna poprzedzona jest jej formalnym wypowiedze-

niem. Granice pomiędzy stanem wojny i pokoju zacierają się. Szczególną rolę mają do 
odegrania mobilne mieszane oddziały bojowe, które nie angażują się we frontalne walki  
z przeciwnikiem8. 

Tematyka wojny hybrydowej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim i jej wpływ na bezpie-

czeństwo europejskie stały się przedmiotem debaty 51. (2015 r.)9 oraz 52. Monachijskiej 

Konferencji Bezpieczeństwa (2016 r.)10. Wojna hybrydowa stanowiąca połączenie kon-

wencjonalnych i niekonwencjonalnych narzędzi wojny charakteryzuje się następującymi 
przymiotami: 

1) prowadzeniem działań informacyjnych i propagandowych, 

2) wspieraniem lokalnych niepokojów, 
3) działaniami dyplomatycznymi i wojną gospodarczą, 
4) cyberatakami, 

                                                           
5 Zob. K. Rękawek, P. Tanchak, „Nie tylko dla orłów”. Czy terroryści sięgają po hybrydowość?, „Sprawy 

Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 57 i n. 
6 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE, 2015, nr 12 (7), s. 42, http://www. 
abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WY- 
DANIE-SPECJALNE.html (dostęp: 30.09.2016 r.). 

7 V. Gerasimov, The Value of Science in Prediction, „Military-Industrial Kurier”, 27 February 2013, http:// 
vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf, cyt. za: R. Coalson, Top Russian General Lays Bare 
Putin’s Plan for Ukraine, „The Huffington Post”, 2 September 2014, http://huff.to/1CmQRoc (dostęp: 
30.09.2016 r.); Hybrid Warfare: Who Is Ready?, Munich Security Report 2015, s. 35, http://www.eventanizer. 
com/MSC2015/MunichSecurityReport2015.pdf (dostęp: 30.09.2016 r.); tłum. własne.  

8 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa…, s. 43-44. 
9 Munich Security Report 2015: Collapsing Order, Reluctant Guardians?, s. 34 i n., http://www. even-

tanizer.com/MSC2015/MunichSecurityReport2015.pdf (dostęp: 01.10.2016 r.). 
10 Munich Security Report 2016: Boundless Crises, Reckless Spoilers, Helpless Guardians, s. 24 i n., 

http://report.securityconference.de/ (dostęp: 01.10.2016 r.). 
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5) użyciem sił nieregularnych, 
6) wykorzystaniem sił specjalnych,  
7) użyciem regularnych sił zbrojnych.  

Na poziomie krajowym katalog zagrożeń hybrydowych zawarto w najnowszej „Kon-

cepcji Obrony Cywilnej” (Konzeption Zivile Verteidigung (KZV)) z 24 sierpnia 2016 r. 

opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, 
umieszczając w nim: 
a) różnorodność jawnych i ukrytych ataków, 

b) połączenie sił/zdolności konwencjonalnych i nieregularnych, 
c) połączenie środków militarnych i cywilnych, 
d) koncentrowanie się na wrażliwych strukturach jako celach ataku, 
e) brak przejrzystości w odniesieniu do potencjalnych scenariuszy strat, 
f) utrudnioną identyfikację i przyporządkowanie, 
g) krótkie okresy wczesnego ostrzegania lub całkowity ich brak11.  

Na poziomie międzynarodowym działania w zakresie reagowania na zagrożenia hy-

brydowe określa m.in. „Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady – 

Wspólne ramy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Odpowiedź Unii 
Europejskiej” z 6 kwietnia 2016 r.12 oraz „Strategia zwalczania zagrożeń hybrydowych” 
zatwierdzona w grudniu 2015 r. przez ministrów spraw zagranicznych państw członkow-

skich NATO13. 

W przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego sytuacja jest bezprecedensowa, ponie-

waż agresor dysponuje zasobami militarnymi i finansowymi znacząco przekraczającymi 
potencjał Ukrainy. Federacja Rosyjska może przenieść w każdej chwili konflikt na poziom 
konwencjonalny, jeżeli będzie to służyło jej interesom. Zauważa się wyraźne jego etapy:  
I – zamieszki wewnętrzne, II – aneksja Półwyspu Krymskiego i Sewastopola przez Fede-

rację Rosyjską, III – rebelia w obwodach donieckim oraz ługańskim stabilizowane Poro-

zumieniem mińskim. Od końca 2013 r. działania rosyjskie na Ukrainie są świadomie 
rozciągnięte w czasie, tak by móc reagować elastycznie stosownie do rozwoju wypad-

                                                           
11 Konzeption Zivile Verteidigung (KZV), Bundesministerium des Innern, 24.08.2016, s. 13-14, https:// 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2016/konzeption-zivile-verteidigung.pdf?__blob= 
publicationFile (dostęp: 02.10.2016 r.). 

12 Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady – Wspólne ramy dotyczące przeciwdziałania 
zagrożeniom hybrydowym. Odpowiedź Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Bruksela, dnia 6.4.2016 r., JOIN(2016) 18 final, http://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018 (dostęp: 03.10.2016 r.). 

13 Podano za: Konzeption Zivile Verteidigung (KZV), s. 14. Szerzej na temat odpowiedzi NATO na za-
grożenia hybrydowe zob.: NATO’s Response to Hybrid Threats, red. G. Lasconjarias, J. A. Larsen, NATO 
Defense College, Forum Paper 24, 2015, passim, https://www.files.ethz.ch/isn/195405/fp_24.pdf (dostęp: 
03.10.2016 r.); Hybrid Warfare: NATO's New Stategic Challenge?, NATO Parliamentary Assembly, Defense 
and Security Committee, Draft General Report, Julio Miranda Calha (Portugal), General Rapporteur, 166 
DSC 15 E, August 2015, passim, http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=3778 (dostęp: 03.10.2016 r.). 
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ków. Podejście etapowe Federacji Rosyjskiej do konfliktu ukraińskiego osiągnęło zamie-

rzony skutek w postaci polaryzacji światowej opinii publicznej14.  

Działania rosyjskie w konflikcie na Ukrainie posiadają następujące atrybuty typowe 
dla metod hybrydowych:  

1) asymetryczność, 
2) aktywność poniżej progu wojny, 
3) niejednoznaczność, 
4) wojna przez pośredników/nieregularność, 
5) wojna informacyjna, 

6) wojna psychologiczna, 

7) wojna ekonomiczna, 

8) efekt synergiczny i niestandardowość działań15. 

Wśród niemilitarnych metod prowadzenia wojny hybrydowej można wymienić: presję 
ekonomiczną, dużą aktywność służb specjalnych, działania ofensywne w cyberprze-

strzeni oraz wielokierunkowe działania w cyberprzestrzeni16. Głównym orężem stosowa-

nym przez Federację Rosyjską podczas aneksji Półwyspu Krymskiego były działania 
polegające na dywersji ideologicznej oraz środki tzw. zarządzania refleksyjnego, tj. cało-

kształt technik manipulacji i sterowania społecznego składający się z metod energetycz-

nych (siła, przymus, presja, strach) oraz informacyjno-psychologicznych (propaganda, 

dezinformacja)17. Ofiara takiej agresji nie ma możliwości przeciwstawienia się jej, skoro 

anektowanie terytorium (tu: Krymu) dokonało się przy udziale obywateli Ukrainy, którzy 
zostali poddani odpowiedniej intoksykacji psychologiczno-informacyjnej18. 

                                                           
14 K. Wąsowski, Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego na Ukrai-

nie, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 47–49.  
15 Ibidem, s. 46-47. 
16 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa…, s. 47. 
17 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej 

myśli wojskowej XIX-XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE 
SPECJALNE” 2015, nr 12 (7), s. 35, http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/ 
1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE.html (dostęp: 04.10.2016 r.). 

18 J. Darczewska, Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE” 2015, nr 12 (7), s. 59 i n., http://www.abw. 
gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDA-
NIE-SPECJALNE.html (dostęp: 04.10.2016 r.). Por. E. Lucas, P. Pomeranzev, Winning the Information War. 
Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe. A Report by 
CEPA’s Information Warfare Project in Partnership with the Legatum Institute, Center for European Policy 
Analysis, Legatum Institute, August 2016, passim, https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2715 (dostęp: 04.10. 2016 r.); 
J. Darczewska, The Anatomy of Russian Information Warfare. The Crimean Operation. A Case Study, 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, „Point of View”, May 2014, no. 42, passim, https://www. 
osw.waw.pl/sites/default/files/the_anatomy_of_russian_information_warfare.pdf (dostęp: 04.10. 2016 r.). Zob. 
także: T. Srogosz, Status prawny nieoznakowanych żołnierzy w wojnie hybrydowej, „Sprawy Międzynarodo-
we” 2015, nr 4, s. 79 i n. 
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Ponadto zwolennicy aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską podno-

szą argument „wiekowych związków Krymu z Rosją”. Dla oceny trafności tego argumentu 
zasadne jest przedstawienie w dalszej części artykułu faktycznych losów Półwyspu 
Krymskiego oraz zamieszkującej go ludności, w tym wykształcenia się na tym terytorium 
narodu Tatarów krymskich i jego relacji z Rosją na przestrzeni dziejów. Wskazane będzie 
również omówienie regulacji krajowych i prawnomiędzynarodowych dotyczących podno-

szenia roszczeń historycznych jako podstawy do inkorporacji terytorium. 

ODEZWA PREZYDENTA WŁADIMIRA PUTINA DO ZGROMADZENIA 
FEDERALNEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ Z 18 MARCA 2014 R. 

Kluczowe argumenty dla działań Federacji Rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie zawie-

ra odezwa prezydenta Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyj-

skiej z 18 marca 2014 r. Akcentuje się w niej historyczne znaczenie referendum na Kry-

mie z 16 marca 2014 r. przeprowadzonego „w pełnej zgodności z procedurami demokra-

tycznymi i normami prawa międzynarodowego”19. Ponad 82% uprawnionych do głoso-

wania wzięło udział w referendum, z czego 96% poparła przyłączenie do Rosji. Krym  
i Sewastopol symbolizują rosyjską militarną potęgę. Krym podobnie jak Rosja jest za-

mieszkiwany przez różne grupy etniczne, które kultywują różną kulturę oraz tradycje. Na 
Krymie obecni są zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy, Tatarzy krymscy i wiele innych grup 
etnicznych. Aktualnie populacja Półwyspu Krymskiego liczy 2,2 mln, z czego prawie 1,5 
mln to Rosjanie, 350.000 to Ukraińcy traktujący język rosyjski jako ojczysty, 290.000–
300.000 to Tatarzy krymscy podobnie skłaniający się do związków z Rosją. Za czasów 
ZSRR doznawali oni licznych represji, ale nadszedł czas, by podjąć stosowne działania 
natury politycznej i prawnej, by ich zrehabilitować i przyznać należne prawa. Rosja sza-

nuje wszystkie grupy etniczne zamieszkujące Półwysep Krymski, uznając za równoważ-
ne trzy funkcjonujące tam języki: rosyjski, ukraiński i tatarski. Historycznie Krym był zaw-

sze integralną częścią Rosji. Po rewolucji bolszewicy przyłączyli historyczne Południe 
Rosji do Ukrainy. W 1954 r. Krym wraz z Sewastopolem inicjatywą Partii Komunistycznej 
na czele z Nikitą Chruszczowem został przyłączony do Ukrainy. Decyzja ta stała w wy-

raźnej sprzeczności z obowiązującymi normami konstytucyjnymi. W państwie totalitarnym 
nie pytano obywateli Krymu i Sewastopola o zdanie, stawiając ich przed faktem dokona-

nym. Przyłączenie Krymu do Ukrainy można odczytywać jako pewnego rodzaju pokutę 
za masowe represje, jakie miały miejsce w latach 30. XX w. W gruncie rzeczy decyzję tę 
traktowano jako formalność, bowiem przekazanie terytorium odbyło się w granicach 

                                                           
19 Address by President of the Russian Federation, Vladimir Putin addressed State Duma deputies, 

Federation Council members, heads of Russian regions and civil society representatives in the Kremlin, 
March 18, 2014, 15:50, http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (dostęp: 30.09.2016 r.); tłum. 
własne. 
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jednego państwa. Historycznie Krym i Sewastopol zawsze stanowiły część terytorium 
Rosji20.  

We wzajemnych stosunkach Federacja Rosyjska kierowała się zasadą dobrego są-
siedztwa, mając nadzieję, że obywatele rosyjscy i rosyjskojęzyczna ludność na Ukrainie, 
zwłaszcza na Krymie i w południowo-wschodniej części Ukrainy, będzie żyła w demokra-

tycznym i cywilizowanym państwie chroniącym należne prawna zgodnie z obowiązują-
cymi normami prawa międzynarodowego. Z czasem pojawiły się próby pozbawienia 
zamieszkujących tam Rosjan historycznej pamięci i ojczystego języka wraz z poddaniem 
przymusowej asymilacji. Władze ukonstytuowane w wyniku wydarzeń na Majdanie nie 
posiadają należytej legitymacji. Co więcej, ich działania zorientowane są na represjono-

wanie przeciwników – w pierwszej kolejności rosyjskojęzycznego Krymu. Nie dziwi fakt, 
że ludność Krymu i Sewastopola w celu ochrony swoich praw, ale i życia, zwróciła się  
o pomoc do Federacji Rosyjskiej. Podobne nastroje widoczne są w Doniecku, Charkowie 

i innych miastach Ukrainy. Pozostawienie mieszkańców Krymu bez pomocy stanowiłoby 
swego rodzaju zdradę. Po raz pierwszy w historii mieszkańcy Krymu mogą w sposób 
pokojowy wypowiedzieć się co do swoich przyszłych losów. Państwa Europy Zachodniej  

i Stany Zjednoczone uznają wyżej wymienione działania za naruszające prawo między-

narodowe. Pojawia się pytanie, jakie normy prawa międzynarodowego zostały przez 
Federację Rosyjską naruszone? Faktem jest, że Prezydent Federacji Rosyjskiej otrzymał 
od izby wyższej parlamentu zgodę na użycie sił zbrojnych na Ukrainie, jednakże do tej 
pory ze zgody tej nie skorzystano. Rosyjskie siły zbrojne nie wkroczyły na Półwysep 
Krymski. One już tam były zgodnie z umową międzynarodową. Uległy tylko wzmocnieniu, 

nie przekraczając limitu personelu wyznaczonego na poziomie 25.00021. Ogłaszając 
niepodległość i podejmując decyzję o referendum, Rada Najwyższa Krymu powołała się 
na postanowienia Karty NZ, a dokładniej na prawo narodów do samostanowienia. Należy 
zważyć, że gdy Ukraina odłączała się od ZSRR również uzasadniała swoje działania 
prawem do samostanowienia. Władze krymskie oparły się na znanym precedensie Ko-

sowa, który został stworzony przez państwa zachodnie. Jednostronne odłączenie się 
Kosowa od Serbii – analogicznie do sytuacji na Krymie – uznano wówczas za legalne  
i nie wymagające zgody centralnych władz państwa. Działając na podstawie art. 2, Roz-

dział 1 Karty NZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w wyroku z 22 lipca 
2010 r. uznał, że praktyka Rady Bezpieczeństwa NZ nie zawiera ogólnego zakazu dekla-

racji niepodległości. Takiego zakazu nie można również wyprowadzić z powszechnego 
prawa międzynarodowego22. W tym kontekście warto przytoczyć jeszcze jeden dokument 
                                                           

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Zob. szerzej: E. Dynia, Uznanie Kosowa w świetle prawa międzynarodowego, [w:] Prawo międzynaro-

dowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, red. E. Dynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2009, s. 19 i n.; A. Potyrała, Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodo-
wego Trybunału Sprawiedliwości, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 3, s. 27 i n. 
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- pisemne oświadczenie Stanów Zjednoczonych z 17 kwietnia 2009 r. przedłożone MTS 
w związku z casusem Kosowa głoszące, iż „deklaracje niepodległości mogą i często 
naruszają ustawodawstwo krajowe. Jednak nie oznacza to, że doszło do naruszenia 
prawa międzynarodowego”23. Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia utrzymują, że 
Kosowo jest szczególnym przypadkiem. Argument, iż konflikt w Kosowie pochłonął dużą 
liczbę ofiar nie ma charakteru prawnego. Z drugiej strony gdyby jednostki samoobrony na 
Krymie nie opanowały sytuacji, liczba ofiar mogłaby być równie duża24.  

Mówi się o interwencji Rosji na Krymie, o pewnego rodzaju agresji. Trudno przywołać 
w historii choćby jeden przypadek interwencji, która odbyła się bez jakiegokolwiek strzału 
i bez żadnej ofiary. Tzw. „kolorowe rewolucje” są odpowiedzią ludności na tyranię, biedę 
oraz brak perspektyw na przyszłość25. To wynik narzucenia standardów, które nie kore-

spondują z dotychczasowym trybem życia, kulturą i tradycjami. Zamiast demokracji  
i wolności rodzi się chaos. Najlepszym przykładem mogą być wybory prezydenckie na 

Ukrainie w 2004 r. przeprowadzone z pogwałceniem procedury ustanowionej w konstytu-

cji. W swoich działaniach Federacja Rosyjska nigdy nie miała zamiaru krzywdzić ludności 
Ukrainy, szanując jej integralność terytorialną. Celem Rosji nie jest dzielenie Ukrainy. 

Krym był i pozostanie terytorium rosyjskim, ukraińskim i krymskotatarskim. Stanowi on 
historyczne dziedzictwo i ważny czynnik stabilizacji regionu. To strategiczne terytorium 
powinno być częścią silnej i stabilnej suwerenności, która może być obecnie tylko rosyj-

ska. Miliony Rosjan i rosyjskojęzycznej ludności zamieszkują Ukrainę. Federacja Rosyj-

ska zawsze będzie bronić swoich interesów, stosując środki polityczne, dyplomatyczne 
oraz prawne. We własnym interesie Ukrainy jest zapewnienie praw wyżej wymienionej 
ludności i pełna ich ochrona. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie stabilności  
i terytorialnej integralności Ukrainy26. 

Najnowsze badania opinii publicznej w Rosji pokazują, że 95% obywateli opowiada 
się za ochroną interesów Rosjan i innych grup etnicznych mieszkających na Półwyspie 
Krymskim. Ponad 83% uważa, że Rosja powinna kontynuować swoje działania nawet 
gdyby miało to pogorszyć relacje z sąsiednimi państwami. 86% obywateli postrzega 
Krym jako część rosyjskiego terytorium. 92% - analogicznie do wyników referendum na 
Krymie – popiera ponowne przyłączenie Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej. 
Biorąc pod uwagę wolę narodu, zasadne jest przyjęcie przez Zgromadzenie Federalne 
ustawy konstytucyjnej tworzącej w ramach Federacji Rosyjskiej dwa nowe podmioty – 

Republikę Krymu i miasto Sewastopol, a następnie ratyfikowanie stosownego traktatu27. 

                                                           
23 Address by President… 
24 Ibidem. 
25 W kontekście Ukrainy kwestię tę omawia: Ł. Donaj, Pomarańczowa Rewolucja na Ukrainie z trockizmem  

w tle, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2005, nr 2, s. 39 i n. 
26 Address by President... 
27 Ibidem. 
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HISTORYCZNE PRAWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ DO KRYMU 

W XIII w. Półwysep Krymski został podbity przez Złotą Ordę28. W związku z rozpa-

dem w 1427 r. Złotej Ordy na Krymie powstało państwo feudalne - Chanat Krymski, 

które w niezmienionym kształcie funkcjonowało do 1783 r., tj. anektowania przez carską 
Rosję. Masowe kolonizowanie półwyspu ludnością rosyjską datuje się na okres panowa-

nia carycy Katarzyny II, który zapoczątkował długotrwały proces wysiedlania i wywłasz-

czania rdzennej ludności Krymu. Największy napływ Rosjan na Półwysep Krymski miał 
jednak miejsce po 1944 r. Krym pozostawał częścią Rosji nieprzerwanie do 1953 r.  
W 1954 r. w 300. rocznicę ugody perejasławskiej został inkorporowany do Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po rozpadzie ZSRR Krym znalazł się w granicach 
niepodległej Ukrainy i uzyskał status Autonomicznej Republiki Krymu. W 1944 r. naród 
krymskotatarski został oskarżony o kolaborowanie z Niemcami. 18 maja 1944 r. to po-

czątek masowej deportacji Tatarów krymskich do Uzbekistanu i innych republik ZSRR  
w Azji Środkowej29. Specyfika Autonomicznej Republiki Krymu polega na stworzeniu na 

tym obszarze po wysiedleniu Tatarów krymskich tzw. narodu radzieckiego. Jednocześnie 
Krym stał się elitarnym kurortem dla elit partyjnych ZSRR. Wśród Tatarów krymskich 
panuje przekonanie, że są oni rdzenną ludnością półwyspu, podczas gdy Rosjanie 
mieszkający na Krymie traktują powrót Tatarów krymskich na półwysep jako działania 
skierowane przeciwko Rosjanom na Krymie30. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie 
do innych narodów deportowanych, Tatarzy krymscy nie zostali objęci rehabilitacją  
z 1956 r. Prawo to zostało uznane dopiero w 1989 r. w związku z nasileniem powrotów 
pod koniec lat 80. XX w.31.  

Tak różne postrzeganie przez obie narodowości swojej historycznej przynależności 
do Półwyspu Krymskiego powoduje, że pozostaje on obszarem konfliktogennym z nasila-

jącymi się tendencjami separatystycznymi. Tatarzy krymscy są społecznością pogranicza 
z uwagi na ich miejsce zamieszkania pomiędzy Rosją a Ukrainą. Napięcia międzyetnicz-

ne na Krymie przebiegają na linii Rosjanie – Tatarzy krymscy oraz Ukraińcy – Tatarzy 

                                                           
28 Szczegółowo historię Półwyspu Krymskiego omawiają: V. Zagórowska, Status prawny Tatarów krym-

skich, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, passim; M. Gołda-Sobczak, Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-
rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2016, passim. 

29 Rozkaz Nr 00419/00137 z 13 kwietnia 1944 r. Ławrientija Berii Ludowego Komisarza Spraw We-
wnętrznych i Ludowego Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR o oczyszczeniu Krymu z elemen-
tów antysowieckich oraz Postanowienie Przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony ZSRR Józefa 
Stalina z 11 maja 1944 r. w sprawie Tatarów krymskich (Постановление Государственного комитета 
обороны № 5859-сс "Окрымскихтатарах" 11 мая 1944 года, Москва), http://www.memorial.krsk.ru/ 
DOKUMENT/USSR/440511.htm (dostęp: 02.10.2016 r.). 

30 O. Voytyuk, Problemy wzajemnej tolerancji ludności zamieszkującej Autonomiczną Republikę Krymu, 

„Pogranicze. Studia Społeczne” 2013, t. XXII, s. 121-122. 
31 T.A. Olszański, Tatarzy Krymscy po aneksji półwyspu przez Rosję, „Komentarze OSW”, Ośrodek 

Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 30.06.2014 r., nr 141, s. 1. 
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krymscy. W historii niepodległej Ukrainy nie odnotowano znaczących konfliktów między 
Ukraińcami a Tatarami krymskim, czego nie można powiedzieć o Rosjanach, którzy są 
nastawieni nieprzychylnie do Tatarów32.  

W związku z anektowaniem Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską obawy 
Tatarów krymskich co do ich dalszych losów nasiliły się. 16 marca 2014 r. Tatarzy krym-

scy, bojkotując referendum, zaapelowali do ukraińskiego parlamentu i innych organów 
ukraińskiej władzy o niezwłoczne zagwarantowanie wspólnie z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Unią Eu-

ropejską (UE) możliwości swobodnego realizowania przez naród Tatarów krymskich 
prawa do samookreślania się na ich historycznym terytorium. W ten sposób Parlament 
Tatarów krymskich (Medżlis) potwierdził suwerenność i niepodległość Ukrainy w jej do-

tychczasowych granicach, potępiając agresję Federacji Rosyjskiej i planowaną aneksję 
półwyspu33. 

Dominująca na Półwyspie Krymskim grupa etniczna Rosjan od zawsze była postrze-

gana jako ta, która kontestuje terytorialną integralność Ukrainy, stanowiąc dla Federacji 
Rosyjskiej dogodne narzędzie destabilizacji Ukrainy z zewnątrz. Za kluczowe wydarzenia 
historyczne tworzące zbiorową pamięć Rosjan krymskich uznaje się: podbój Krymu przez 
Katarzynę II pod koniec XVIII w., wojnę krymską w latach 1854-1855, obronę Sewasto-

pola w 1941 r. i wyzwolenie w 1944 r. Ponadto wśród Ukraińców przeważa pogląd, że 
Rosjanie w sposób niesłuszny dominują politycznie i kulturowo na Półwyspie Krymskim, 
zawłaszczając Krym dla własnej historii, budując na tym terytorium „Ukrainę bez Ukraiń-
ców”, spychając zamieszkałych tam Ukraińców do kulturowych nisz34. 

STRUKTURA ETNICZNA SPOŁECZEŃSTWA UKRAIŃSKIEGO  

Pierwszy i jak dotąd jedyny powszechny spis ludności za czasów niepodległej Ukrai-

ny przeprowadzono 5 grudnia 2001 r. Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z 16 gru-

dnia 2015 r. zmieniło dotychczasowe Rozporządzenie nr 581 z 9 kwietnia 2008 r., prze-

suwając po raz kolejny przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności na 
2020 r. Początkowo Rozporządzenie przewidywało przeprowadzenie spisu powszechne-

go w 2011 r., jednak w 2010 r. podjęto decyzję o przesunięciu go na 2012 r., w paździer-

niku 2012 r. na rok 2013, a we wrześniu 2013 r. na 2016 r.35 

                                                           
32 B. Wroniszewska, Autonomiczna Republika Krymu: pogranicze ukraińsko-rosyjskie, „Pogranicze. Po-

lish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 1, s. 108. 
33 Tatarzy bojkotują plebiscyt; komisje nie mogą pracować, 16.03.2014 r., http://www.tvp.info/14408 

688/tatarzy-bojkotuja-plebiscyt-komisje-nie-moga-pracowac (dostęp: 10.10.2016 r.).  
34 G. Skrukwa, Krym – ukraiński punkt widzenia. Historia i współczesność, „Sensus Historiae” 2011, nr 

1, vol. II, s. 142. 
35 Narodowy Spis Powszechny Ludności Ukrainy przeniesiono na 2020 rok, http://zik.ua/pl/news/2015/12/21/ 

narodowy_spis_powszechny_ludnoci_ukrainy_przeniesiono_na_2020_rok_656307 (dostęp: 25.10.2016 r.). 
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Struktura etniczna społeczeństwa ukraińskiego jest zróżnicowana pod względem: 
1) narodowościowym (mniejszości narodowe, narodowości, narody rdzenne, grupy etniczne), 
2) językowym (problem języka ojczystego i dwujęzyczności), 
3) wyznaniowym.  

Według powszechnego spisu ludności z grudnia 2001 r. Ukrainę zamieszkuje ponad 

130 narodowości. Do najliczniejszych należą: Ukraińcy (77,8%), Rosjanie (17,3%), Biało-

rusini (0,6%), Mołdawianie (0,5%), Tatarzy krymscy (0,5%), Bułgarzy (0,4%). Spis ludno-

ści wskazuje na dwie tendencje widoczne w spisach powojennych z 1959 r., 1970 r., 

1979 r. i 1989 r., mianowicie spadek w porównaniu do roku 1989 o 4,8% odsetka ludno-

ści rosyjskiej na Ukrainie oraz wzrost o 5,1% ludności ukraińskiej, a w konsekwencji 
zmniejszenie udziału języka rosyjskiego a zwiększenie ukraińskiego36. Biorąc pod uwagę 
proporcje Ukraińców i Rosjan w strukturze regionalnej, zauważa się wyraźny podział 
Ukrainy na część zachodnią i południowo-wschodnią. Największy procent Ukraińców 
występuje w obwodach: tarnopolskim (97,8%), iwano-frankowskim (97,5%), wołyńskim 
(96,9%), rówieńskim (95,9%), winnickim (94,9%), lwowskim (94,8%), chmielnickim 
(93,9%), czernihowskim (93,5%), czerkaskim (93,1%), kijowskim (92,5%), połtawskim 
(91,4%), żytomierskim (90,3%), kirowohradzkim (90,1%). W obwodach donieckim Ukra-

ińcy stanowią 56,9% ludności, natomiast ługańskim 58%. W Autonomicznej Republice 
Krymu Ukraińcy są mniejszością (jedynie 24,3%). Odwracając proporcje, Rosjanie znaj-

dują się w zdecydowanej większości w obwodach ługańskim (39%), donieckim (38,2%), 
charkowskim (25,6%), zaporoskim (24,7%), natomiast największa ich liczba (58,3%) 
zamieszkuje w Autonomicznej Republice Krymu. W okresie 1989-2001 największe 
zmiany proporcji narodowościowych odnotowano w Autonomicznej Republice Krymu, 
gdzie liczba Tatarów krymskich wzrosła 6,3 razy37.  

Struktura językowa społeczeństwa ukraińskiego oscyluje wokół trzech grup języko-

wych: Ukraińców ukraińskojęzyczynych, Ukraińców rosyjskojęzycznych oraz Rosjan 
rosyjskojęzycznych. Według powszechnego spisu ludności z grudnia 2001 r. 67% ludno-

ści Ukrainy uważa język ukraiński za ojczysty, co stanowi wzrost o 2,8% w porównaniu 
do wyników spisu ludności przeprowadzonego w 1989 r. Język rosyjski stanowi język 
ojczysty dla 29,6% mieszkańców Ukrainy i odsetek ten obniżył się o 3,2% w porównaniu 
do 1989 r. Dla 85,2% etnicznych Ukraińców język ukraiński jest językiem ojczystym, 
natomiast język rosyjski za takowy traktowany jest przez 14,8% Ukraińców. Analogicznie 
aż 95,9% Rosjan mieszkających na Ukrainie uznaje język rosyjski za ojczysty, jedynie 
3,9% skłania się do języka ukraińskiego. Można zatem stwierdzić, że Rosjanie pozostają 

                                                           
36 P. Andrusieczko, Zmiany struktury narodowościowej i językowej na Ukrainie w kontekście wyników 

spisu z 2001 roku, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2004, z. 24-25, Poznań-Warszawa 2004,  

s. 105-115, cyt. za: I. Sobieraj, Problemy wielokulturowości na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia 
Polityczne” 2005, nr 2, s. 8. 

37 I. Sobieraj, Problemy…, s. 8-9. 
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na Ukrainie grupą narodowościową, która nie wykazuje tendencji asymilacyjnych. Zróżni-

cowanie językowe występuje przede wszystkim na poziomie regionalnym. Na zachodzie 
odsetek osób uważających język rosyjski za ojczysty wynosi tylko 5%, w centrum 10%, 
by w obwodach charkowskim i zaporoskim osiągnąć pułap 44-48%, w obwodach ługań-
skim i donieckim 69-75%, a w Autonomicznej Republice Krymu aż 79%38.  

W ramach struktury wyznaniowej czynniki dezintegracyjne widoczne są w najwięk-

szym stopniu na terenie Charkowa, Doniecka i Ługańska, gdzie dominuje bezwyznanio-

wość bądź ateizm. Tylko 28% ludności wschodniej Ukrainy deklaruje przynależność do 
jakiegokolwiek kościoła lub związku wyznaniowego. Jak słusznie zauważa Arkadiusz 
Modrzejewski, to nie przynależność wyznaniowa stanowi główny czynnik podziałów spo-

łecznych i politycznych na Ukrainie, lecz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Wschód Ukrainy jest swoistym reliktem radzieckim – również w ujęciu industrialnym, 

gdzie na przestrzeni czasu ugruntowała się postawa homo sovieticusa. Mieszkańcy 
wschodniej Ukrainy są przywiązani do spuścizny radzieckiej, stąd pojawiają się hasła 
ponownej integracji z Rosją na wzór ZSRR bis. Kapitał finansowy i realna władza na 

wschodzie Ukrainy skupia się w rękach oligarchów oraz powiązanych z nimi ludzi władzy. 
Wolne media działały tylko na zachodzie i w centrum Ukrainy - Południe i Wschód były 
poddawane silnej propagandzie39. Ukraiński publicysta Mykoła Riabczuk tak oto ujmuje 

społeczno-polityczno-gospodarczą tożsamość Donbasu - największego pod względem 
liczby mieszkańców obszaru wschodniej Ukrainy: „[...] zamieszkują [go – przyp. K. P.] 

ludzie radzieccy. To klasyczny obszar postkolonialny, który nigdy nie istniał poza zasię-
giem Imperium Rosyjskiego. To region okropnej sowieckiej industrializacji. Jego miesz-

kańcy mają poczucie, że są ważni: w ZSRR zapewniano ich, że klasa robotnicza jest 
najważniejsza, teraz im się wmawia, że karmią Ukrainę. W Donbasie systemu autorytar-

ny nie tylko nie osłabł, ale się wzmocnił. Powstało coś w rodzaju państwa w państwie, 
gdzie doszło do scalenia mafii i władzy [...]”40. Niewątpliwie ta nostalgia za czasami 
ZSRR wzmocniła tendencje separatystyczne w południowo-wschodniej Ukrainie, stwa-

rzając podatny grunt dla działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej - z akcentem na 

działania propagandowe. 
W kontekście zmiany struktury etnicznej społeczeństwa ukraińskiego na uwagę za-

sługuje ustawodawstwo wewnętrzne Ukrainy z 2014 r. przyjęte w związku z prowadzo-

nymi działaniami wojennymi. W ich następstwie zaczęła masowo rosnąć migracja zarów-

no wewnątrz Ukrainy, jak i poza jej granice. Jako pierwszą uchwalono „Ustawę o zagwa-

rantowaniu praw i wolności obywateli i porządku prawnego na tymczasowo okupowanym 

                                                           
38 A. Jakubowski, Struktura etniczna współczesnej Ukrainy, „Facta Simonidis” 2008, nr 1 (1), s. 105  

i 107. 
39 A. Modrzejewski, Cywilizacyjno-kulturowy kontekst „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie, „Środkowo-

europejskie Studia Polityczne” 2005, nr 2, s. 27-30. 
40 Naród i jego rewolucje. Z Mykołą Ribaczukiem rozmawia Andrzej Brzeziecki, „Tygodnik Powszechny” 

2005, nr 3, s. 13, cyt. za: ibidem, s. 30. 
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terytorium Ukrainy” z kwietnia 2014 r. Określiła ona status prawny osób wysiedlonych  
z Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola, przyznając im m.in. prawo do głosowa-

nia oraz pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dużo szerszy zasięg terytorialny miała 
„Ustawa o zapewnieniu praw i wolności osób wewnętrznie przesiedlonych” z 20 paź-
dziernika 2014 r. obejmująca swoim zakresem każdą osobę wysiedloną, będącą obywa-

telem Ukrainy i mającą stałe miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, która dobro-

wolnie lub pod przymusem opuściła swoje miejsce pobytu w wyniku lub w celu uniknięcia 
negatywnych skutków konfliktu zbrojnego, tymczasowej okupacji, przemocy, masowych 
naruszeń praw człowieka oraz sytuacji kryzysowych powstałych z przyczyn naturalnych 
bądź technologicznych41. Na mocy Uchwały Rady Ministrów nr 213 z 25 czerwca 2014 r. 
o zapewnieniu tymczasowego zakwaterowania dla rodzin wysiedlonych z Autonomicznej 

Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol na pokrycie kosztów pobytu osób wewnętrznie 
przesiedlonych przez państwo ukraińskie, mogły liczyć jedynie osoby wysiedlone z Kry-

mu i Sewastopola z tym zastrzeżeniem, że przebywały one w miejscach zbiorowego 
zakwaterowania. Z danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office 

for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) wynika, że pierwsze przemiesz-

czenia ludności wewnątrz Ukrainy rozpoczęły się przed referendum na Krymie w marcu 
2014 r. Półwysep Krymski opuszczali przede wszystkim Tatarzy krymscy, obawiając się – 

jak się później okazało słusznie – dyskryminacji ze względu na kulturę, wyznanie oraz 
poparcie dla władz ukraińskich. Przesiedleńcy z Krymu stanowili 5% ogólnej liczby we-

wnętrznie przesiedlonych – pozostałe 95% pochodziło ze wschodnich regionów Ukrainy42.  

OCENA LEGALNOŚCI ZMIANY WŁADZY NA UKRAINIE W 2014 R.  

21 listopada 2013 r. na Majdanie Niepodległości w Kijowie rozpoczęły się protesty 
ludności w odpowiedzi na decyzję ówczesnych władz Ukrainy o wstrzymaniu przygoto-

wań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. W kolejnych dniach manifestacje 
nasilały się, by osiągnąć kulminacyjny punkt 20 lutego 2014 r., gdy w wyniku starć de-

monstrantów z siłami MSW zginęło co najmniej 70 osób, a ponad 500 zostało rannych. 
21 lutego 2014 r. prezydent Wiktor Janukowycz i opozycja podpisali porozumienie mają-
ce zażegać politycznych kryzys na Ukrainie. Wskazano w nim m.in. na konieczność 
przywrócenia w ciągu 48 godzin Konstytucji Ukrainy z 2004 r. ograniczającej uprawnienia 
prezydenta, opracowania do września 2014 r. nowej Konstytucji Ukrainy zapewniającej 
równowagę władzy prezydenta, rządu i parlamentu oraz zorganizowania do grudnia 2014 r. 

                                                           
41 A. Adamczyk, Uchodźstwo w dobie kryzysu na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 

2015, nr 4, s. 29. 
42 Ibidem, s. 30-31. 
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przedterminowych wyborów prezydenckich43. Efektem ustrojowym Euromajdanu było 
odwołanie z urzędu prezydenta W. Janukowycza. Zmiana ośrodka władzy dokonała się 
metodami pozakonstytucyjnymi, przy użyciu siły. Zgodnie z art. 108 Konstytucji Ukrainy  
z 2014 r., uprawnienia prezydenta wygasają przedterminowo w wypadku zrzeczenia się 
urzędu, niezdolności do jego piastowania z powodu stanu zdrowia, śmierci oraz złożenia 
z urzędu w procedurze impeachmentu. Ta ostatnia uruchamiana jest w przypadku zdrady 

państwa lub popełnienia innego przestępstwa (art. 111). Parlament ma obowiązek powo-

łania komisji śledczej, która przeprowadzi dochodzenie. Takich działań jednak nie podję-
to. Rada Najwyższa uznała, że opuszczenie terytorium Ukrainy przez prezydenta  

W. Janukowycza i uzyskanie schronienia w Federacji Rosyjskiej jest równoznaczne z porzu-

ceniem urzędu i tym samym zaniechaniem wykonywania obowiązków. Pomimo iż Kon-

stytucja Ukrainy z 2014 r. takiego postępowania nie przewidywała, przyjęto, że doszło do 
opróżnienia urzędu prezydenta. Zgodnie z art. 112 Konstytucji Ukrainy z 2014 r., obo-

wiązki prezydenta zostały przekazane premierowi44. 

Oceniając wydarzenia na Ukrainie z perspektywy prawa krajowego, można stwier-

dzić, że obecny kryzys polityczny jest pokłosiem braku poszanowania zasad konstytucyj-

nych przez kolejne władze i instrumentalnego ich traktowania. 

PRÓBY LEGITYMIZOWANIA AGRESYWNYCH DZIAŁAŃ  
FEDERACJI ROSYJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 

Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegółową analizę wszystkich regula-

cji prawnomiędzynarodowych mających zastosowanie do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 
W toku dalszych rozważań ocenie zostanie poddana zasadność tylko tych koncepcji, 
które w opinii Federacji Rosyjskiej legitymizują użycie siły zbrojnej w stosunku do Ukrai-

ny45. Wśród nich znalazły się: 
1) prawo narodów do samostanowienia, 
2) interwencja humanitarna, 

3) odpowiedzialność za ochronę (responsibility to protect - R2P), 

4) interwencja zbrojna w celu obrony własnych obywateli, 

5) pomoc wojskowa na żądanie46. 

                                                           
43 Kalendarium wydarzeń w konflikcie na Ukrainie przedstawia: K. Słowik, Wojna na Ukrainie. Historia 

konfliktu, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,143647,17689096,Wojna_na_Ukrainie_Historia_konfliktu_ 
INFOGRAFIKI_.html (dostęp: 15.10.2016 r.). 

44 A. Stelmach, Legalność zmiany władzy na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, 
nr 4, s. 20-22. 

45 Niniejszy punkt artykułu opracowano na podstawie: K. Parulski, Współczesne prawo międzynarodowe 
wobec wojny hybrydowej na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Zeszyt Problemowy” 2015, nr 2 (77),  
s. 50 i n. Zob. również przywoływaną tam literaturę. 

46 Szersza analiza zawarta w: T. Christakis, Self-Determination, Territorial Integrity and Fait Accompli in 
the Case of Crimea, „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” (ZaöRV) 2015, vol. 75, 
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Federacja Rosyjska próbuje uzasadnić bezprawne przyłączenie Półwyspu Krymskie-

go secesją, która dokonała się w oparciu o prawo narodów do samostanowienia. Zasada 
samostanowienia narodów ograniczona do procesu dekolonizacji zawiera uprawnienie do 

swobodnego określenia przez naród zamieszkujący terytorium kolonialne swojego statu-

su politycznego, włącznie z utworzeniem własnego państwa47. Prawo międzynarodowe 
nie daje podstawy faktycznej i prawnej do przyznania, powołując się na prawo narodów 
do samostanowienia – niepodległości ludności Autonomicznej Republiki Krymu i Sewa-

stopola. Na Krymie nie zaistniały przesłanki dominacji oraz ucisku mieszkającej tam 
ludności. Bezzasadne jest utrzymywanie, jakoby terytorium to znajdowało się pod kolo-

nialną dominacją Ukrainy, która jako obce państwo dopuszcza się ucisku narodu przez 
panowanie i wyzysk ze względu na takie cechy jak rasa, wyznanie bądź kolor skóry. 
Krym nigdy nie był terytorium zależnym, a władze ukraińskie nie sprawowały tam admini-

stracyjnej władzy kolonialnej. Po wejściu w skład Ukrainy w 1991 r. Krym miał zapewnio-

ne prawo do autonomii. Przymusowe odłączenie Półwyspu Krymskiego od Ukrainy nie 
stanowi realizacji prawa do samostanowienia narodów. Zaangażowanie państwa trzecie-

go (tu: Federacji Rosyjskiej) podważa legalność działań secesjonistycznych jako godzące 
w zasady nieingerencji w wewnętrzne sprawy innego państwa oraz integralności teryto-

rialnej48.  

Działania agresywne Federacji Rosyjskiej nie mogą być również legitymizowane in-

terwencją humanitarną. Na terytorium Ukrainy nie odnotowano masowych naruszeń praw 
człowieka. Co więcej, z uwagi na swoją kontrowersyjność koncepcja ta została ostatecz-

nie odrzucona, ewoluując w doktrynę odpowiedzialności za ochronę. W wypadku aneksji 
Krymu i operacji wojskowych w obwodach donieckim i ługańskim Federacja Rosyjska  
z pominięciem innych przesłanek wypełniła najbardziej niepożądane kryterium interwencji 

                                                                                                                                               
s. 75-100; A. Kapustin, Crimea’s Self-Determinaton in the Light of Contemporary International Law, „ZaöRV” 
2015, vol. 75, s. 101-118; V. Tolstykh, Three Ideas of Self-Determination in International Law and the Reuni-

fication of Crimea with Russia, „ZaöRV” 2015, vol. 75, s. 119-131; C. Marxsen, Territorial Integrity in Interna-

tional Law – Its Concept and Implications for Crimea, „ZaöRV” 2015, vol. 75, s. 7-26; V. Bílková, The Use of 

Force by the Russian Federation in Crimea, „ZaöRV” 2015, vol. 75, s. 27-50; A.F. Douhan, International 

Organizations and Settlement of the Conflict in Ukraine, „ZaöRV” 2015, vol. 75, s. 195-214. 
47 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie przyłą-

czenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa, 22 czerwca 
2014 r., s. 6, https://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR (12.10.2016 r.). Zob. 
również dwie inne tematycznie powiązane opinie: C. Mik, Opinia prawna w sprawie statusu prawnomiędzyna-
rodowego przestrzeni powietrznej nad Półwyspem Krymskim po zajęciu Krymu przez Federację Rosyjską (ze 
szczególnym uwzględnieniem kompetencji ICAO), „Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu” 2014, nr 3(43), s. 81 i n.; idem, Opinia prawna w sprawie prawnomiędzynarodowych aspektów docho-
dzenia roszczeń przeciwko Federacji Rosyjskiej i jej przedstawicielom w związku z zestrzeleniem w dniu 17 lipca 
2014 r. samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych marki Boeing 777-200ER, lot 370, „Zeszyty 
Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 4(44), s. 77 i n. 

48 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie przyłączenia 
Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego, s. 7. Por. P. Grzebyk, Aneksja 
Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 1, s. 19 i n. 
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humanitarnej, dokonując jej wbrew woli legalnych władz Ukrainy i bez zgody Rady Bez-

pieczeństwa NZ. Tzw. „białe konwoje humanitarne” wysyłane z Rosji do separatystycz-

nych obwodów Ukrainy nie noszą cech pomocy humanitarnej. 
Koncepcja odpowiedzialności za ochronę nie znajduje zastosowania do konfliktu ro-

syjsko-ukraińskiego, bowiem Ukraina nie dopuściła się poważnych naruszeń wobec 
ludności na Półwyspie Krymskim. Jak wynika z Konwencji w sprawie zapobiegania  
i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r.49, na każdym państwie spoczywa odpowiedzial-

ność za ochronę własnych obywateli przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czyst-

kami etnicznymi oraz zbrodniami przeciwko ludzkości. Ukraina nie była sprawcą zbrodni 
międzynarodowych na Krymie. Podobnie nie dokonywała masowych czystek etnicznych. 
Ludności nie zagrażała poważna i nieodwracalna szkoda. Nie była ona narażona na głód, 
zabójstwa, przymusowe wysiedlenia, akty terroru, gwałty lub wojnę domową. Zajęcie 
Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską nie wyczerpywało warunku ostateczno-

ści i proporcjonalności. Nie wystąpiła przesłanka realnej perspektywy stwarzającej realną 
szansę na położenie kresu lub zapobieżenie cierpieniu. Co więcej, koncepcja R2P zakła-

da podjęcie decyzji o użyciu siły wobec suwerennego państwa wyłącznie przez ONZ lub 
z jej upoważnienia dla właściwej jej autoryzacji. I ten warunek nie został przez Federację 
Rosyjską spełniony. 

Działania zbrojne Federacji Rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie nie odpowiadają le-

galnym warunkom interwencji zbrojnej w celu obrony własnych obywateli. Bazują bowiem 
na prawie wewnętrznym Federacji Rosyjskiej, obejmując swoim zakresem osoby, które 
de facto nie posiadają obywatelstwa rosyjskiego. Ich sytuacja prawna jest wyznaczana 
przez regulacje dotyczące mniejszości narodowych o więziach etnicznych, językowych  
i kulturowych. 

Powoływanie się przez Federację Rosyjską na koncepcję pomocy wojskowej na żą-
danie jest podobnie obarczone błędem. By pomoc wojskowa na żądanie spełniała kryte-

rium legalności, musi o nią wystąpić konstytucyjna władza, nawet jeśli miałaby tylko tym-

czasowy charakter. Pomoc wojskowa może przybrać postać okupacji pokojowej, ale 
nigdy jej rezultatem nie może być anektowanie jakiegokolwiek terytorium. Ponadto kon-

stytucyjne władze występujące z inicjatywą muszą sprawować efektywną kontrolę nad 
terytorium. Żaden z podmiotów występujących do Federacji Rosyjskiej o interwencję 
zbrojną nie posiadał prawnej legitymizacji. Działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej 
skutkowały uzyskaniem nabytków terytorialnych w postaci Półwyspu Krymskiego. Pomoc 
wojskowa na żądanie jest ograniczona do konfliktu o charakterze wewnętrznych niepoko-

jów, a z takowym nie mieliśmy do czynienia na Ukrainie. 

                                                           
49 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Nowy Jork, 9 grudnia 1948 r. (Dz. 

U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9). 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Konflikt rosyjsko-ukraiński jest przykładem umiejętnego wykorzystania nacjonali-

stycznej propagandy, która „odmroziła” w świadomości Rosjan imperialnego homo sovie-

ticusa. W związku z anektowaniem Półwyspu Krymskiego i działaniami w południowo-

wschodniej Ukrainie wielonarodowi mieszkańcy Rosji w popieraniu swojego prezydenta 
stali się nieomal jednomyślnym narodem. Jeszcze w marcu 2013 r. poparcie dla prezy-

denta W. Putina plasowało się na poziomie 63%. W lutym 2014 r. wynosiło 69%, by  
w marcu 2014 r. po aneksji Krymu osiągnąć pułap 80%, przy dalszej tendencji zwyżkowej 
(czerwiec – 86%, październik – 88%). Rosjanie są przekonani, że w konflikcie na Ukrai-

nie racja prawna i moralna jest po stronie Federacji Rosyjskiej50.  

Jednocześnie zauważa się rosnącą niechęć Rosjan do Stanów Zjednoczonych  
i UE51. Ukraina na pograniczu dwóch światów – między Wschodem i Zachodem – stano-

wi niebezpieczną koncepcję, bowiem ten, kto znajduje się „pomiędzy” nie posiada wła-

snego świata. Stosunki narodowościowe na Krymie i w południowo-wschodniej części 
Ukrainy cechuje wiele punktów zapalnych. Napięta sytuacja jest wynikiem dążenia Fede-

racji Rosyjskiej do rewindykacji terytorialnych oraz separatystycznych nastrojów za-

mieszkałych tam Rosjan. Rosjanie na Ukrainie nie chcą być nazywani mniejszością na-

rodową. Duży ich odsetek sprawia, że wywierają znaczący wpływ na tożsamość kulturo-

wą i językową Ukrainy. Rosjanom zamieszkującym południowo-wschodnią część Ukrainy 
bliższa jest tożsamość ludzi sowieckich. Setki lat sąsiedztwa z Rosją wpłynęły na stopień 
przystosowania się Ukraińców do Rosjan tak, że trudno jest obecnie odróżnić Ukraińca 
od Rosjanina. Wśród Rosjan ukraińskich zamieszkujących południowo-wschodnie regio-

ny Ukrainy dominuje pogląd, że to „granice wędrują, a nie oni sami”. By zachować swoje 
historyczne wpływy, Federacja Rosyjska prowadzi kampanię na rzecz przekształcenia 
Ukrainy w państwo federalne52. 

W rosyjskim myśleniu Ukraina – w szczególności Krym – jest traktowana jako część 
Rosji. Próby zacieśnienia więzi Ukrainy z UE są odczytywane jako chęć osłabienia Fede-

racji Rosyjskiej i poszerzenia strefy wpływów Zachodu53. Aneksja Półwyspu Krymskiego, 
a w dalszej kolejności udzielanie militarnego wsparcia południowo-wschodnim obwodom 

Ukrainy pokazały, że Rosja nie cofnie się przed naruszaniem prawa międzynarodowego, 
by chronić własne interesy. Ukraina była zawsze podzielona pod względem politycznym. 

                                                           
50 A. de Lazari, Tożsamość Rosjan po aneksji Krymu, [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe 

wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016,  
s. 192-194. 

51 Zob. M. Milczanowski, Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (2013-2014), „Bezpieczeń-
stwo. Teoria i praktyka” 2014, nr 3 (XVI), s. 25 i n. 

52 B. Wroniszewska, Autonomiczna Republika…, s. 111. 
53 R. Zięba, Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją, „Środkowoeuropejskie Stu-

dia Polityczne” 2015, nr 3, s. 11. 
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Ludność zachodnich regionów jest nastawiona proeuropejsko i nacjonalistycznie. Z kolei 

mieszkańcy obwodów wschodnich i południowych skłaniają się do związków z Rosją jako 
bratnim państwem lub w wersji minimalistycznej jako mniejszego zła. Nie ulega wątpliwo-

ści, że długotrwała destabilizacja wewnątrz Ukrainy stwarza zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa w regionie. Drugie Porozumienie pokojowe zawarte w lutym 2015 r. w Mińsku nie 
zmieniło znacząco sytuacji – walki na wschodzie Ukrainy są nadal prowadzone i ani 
separatyści wspierani militarnie przez Federację Rosyjską54 ani rządowe siły ukraińskie 
nie przestrzegają warunków rozejmu. Separatyści nie są zainteresowani autonomią, lecz 
całkowitym oderwaniem od Ukrainy i przyłączeniem do Rosji. Zaakceptowanie przez 
władze ukraińskie postulatu federalizacji państwa stanowi warunek sine qua non zacho-

wania integralności terytorialnej Ukrainy i politycznego rozwiązania konfliktu. Dalsza 
perspektywa to nic innego jak kontynuowanie walk we wschodnich obwodach Ukrainy  

i całkowita utrata Donbasu. Stąd coraz silniejsze naciski ze strony Niemiec, Francji  

i Stanów Zjednoczonych, by wypełnić punkt Porozumienia pokojowego z Mińska doty-

czący federalizacji Ukrainy55. 

Twierdzenie, że konflikt rosyjsko-ukraiński został wywołany przede wszystkim przez 
samych Ukraińców nie jest przesadzony. Ryszard Zięba pisze wręcz, że Ukraina została 
ofiarą na własne życzenie, stając się na przestrzeni dziejów swego rodzaju protektoratem 
Rosji mającej – zwłaszcza na Krymie – swoje interesy polityczne, wpływy kulturowe  
i ekonomiczne56. Obecna sytuacja polityczna na Ukrainie wynika w dużej mierze ze sła-

bości mechanizmów demokratycznych. Zmiana władzy dokonywała się niejednokrotnie  
z naruszeniem procedury ustanowionej w konstytucji. Koresponduje z tym niespójny 
system prawny kształtowany według zmieniających się politycznych preferencji. 

Ocena działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie z punktu 
widzenia prawa międzynarodowego jest jednoznaczna – przyłączenie Półwyspu Krym-

skiego stanowiącego część terytorium Ukrainy do Federacji Rosyjskiej należy traktować 
jako nielegalne nabycie terytorium innego państwa w drodze użycia i/lub groźby użycia 
siły zbrojnej. Dokonując aneksji Półwyspu Krymskiego, Federacja Rosyjska dopuściła się 
naruszenia podstawowych zasad prawa międzynarodowego, m.in. zasady integralności 
terytorialnej państw, zakazu nieingerowania w sprawy wewnętrzne innego państwa oraz 
zakazu użycia i/lub groźby użycia siły zbrojnej przeciwko innemu państwu. Powoływane 
przez Federacją Rosyjską dla legitymizowania agresywnych działań wobec Ukrainy kon-

cepcje: prawa narodów do samostanowienia, interwencji humanitarnej, odpowiedzialno-

ści za ochronę, pomocy wojskowej na żądanie oraz użycia siły zbrojnej w celu ochrony 

                                                           
54 Zob. Antyukraiński potencjał w Donbasie: tysiące rebeliantów i żołnierzy z Rosji, 29.10.2016, http:// 

www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/donbas-35-tys-rebeliantow-i-6-tys-rosyjskich-zolnierzy,687875.html, (dostęp: 
30.10.2016 r.). 

55 R. Zięba, Ukraina jako…, s. 16-17. 
56 Ibidem, s. 20. 
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własnych obywateli nie znajdują oparcia w prawie międzynarodowym. Ukraina posiada 

suwerenność terytorialną nad Krymem i Sewastopolem, zachowując ją także w separaty-

stycznych obwodach donieckim i ługańskim. Anektowany Półwysep Krymski posiada 
status terytorium okupowanego. Faktyczne przejście władzy z rąk legalnego rządu do rąk 
okupanta nie wpływa na ciągłość prawną państwa okupowanego. Brak prawowitych 
władz państwowych lub lokalnych prowadzący do długotrwałej okupacji nie skutkuje 
utratą suwerenności57. Naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, uznanie działań 
Rosji za agresję i pogwałcenie wielu wiążących traktatów międzynarodowych rodzi po 
stronie Federacji Rosyjskiej odpowiedzialność międzynarodową. Jej egzekwowanie jest 
jednak utrudnione z uwagi na rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa NZ. Dokonując 
agresji, Rosja dopuściła się naruszenia imperatywnej normy powszechnego prawa mię-
dzynarodowego (ius cogens)58, skutkującej powstaniem zaostrzonego reżimu odpowie-

dzialności. Z mocy art. 41 projektu artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ  
o odpowiedzialności państw za czyny międzynarodowo bezprawne (2001 r.) państwa 
mają obowiązek współdziałania celem doprowadzenia do ustania naruszenia, nieuzna-

wania legalności sytuacji powstałej w wyniku poważnego naruszenia normy ius cogens 

oraz powstrzymania się od udzielania pomocy sprawcy59. Powoływany w odezwie prezy-

denta W. Putina do Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej z 18 marca 2014 r. 

casus Kosowa stanowi wyjątkowy przypadek, który – jak wynika z opinii doradczej MTS  

z 22 lipca 2010 r. – nie nadaje się do schematycznego powielania. Pomiędzy secesjami 
Republiki Kosowa i Republiki Krymu nie występują zbieżności uzasadniające uciekanie 
się do analogii, która legitymizowałaby secesję Krymu w oparciu o prawnomiędzynaro-

dowe decyzje oraz uwarunkowania faktyczne typowe dla secesji Kosowa. 

W „Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie stanu po-

szanowania praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacji Tatarów krymskich 
(2016/2556(RSP)” zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację prawną Tatarów krym-

skich po anektowaniu półwyspu. Nadużycia względem społeczności Tatarów krymskich, 
z których większość sprzeciwiła się przejęciu półwyspu przez Rosję, bojkotując referen-

dum z 16 marca 2014 r. przybierają postać egzekwowania niejasnych i szeroko sformu-

łowanych rosyjskich przepisów antydyskryminacyjnych wykorzystywanych do zastrasza-

nia oraz uciszania głosów krytyki. Odnotowuje się liczne przypadki porwań, wymuszo-

nych zaginięć, przemocy, stosowania tortur oraz egzekucji pozasądowych. Historyczne 
związki Rosji z rdzenną ludnością Krymu to pasmo eksterminacji, wysiedleń i grabieży. 

                                                           
57 Zob. szerzej: R. Kwiecień, Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego: natura, skutki, 

nowe tendencje, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, vol. LX, 1, s. 65 i n. 
58 J. Kranz, Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję, „Państwo i Prawo” 2014, nr 8, s. 35. 
59 J. Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility. Introduction, Text 

and Commentaries, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 249. Szersza analiza zawarta w:  
W. Czapliński, Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 197 i n. 
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Nawiązując do historycznych praw do terytorium, przywołuje sie rok 1944, tj. datę przy-

musowego zesłania wszystkich Tatarów jako rdzennej ludności Półwyspu Krymskiego do 
innych regionów ZSRR. Ich powrót na terytorium Ukrainy stał się możliwy dopiero po 
1989 r. 12 listopada 2015 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę, w której uznała 
zsyłkę Tatarów krymskich w 1944 r. za akt ludobójstwa60. 

Puentą niniejszych rozważań niech będą słowa rosyjskiego pisarza Aleksandra Soł-
żenicyna, który w wywiadzie dla amerykańskiego dwutygodnika „Forbes” (1994 r.) tak oto 
podsumował historyczne prawa Rosji do Krymu: „[...] W 1919 r., gdy Lenin narzucił Ukra-

inie swój reżim, podarował jej na osłodę kilka rosyjskich prowincji. Historycznie nigdy nie 

należały one do Ukrainy. Mówię o południowych i wschodnich terenach dzisiejszej Ukrai-

ny. Następnie, w 1954 r., arbitralnym kaprysem satrapy Chruszczow ofiarował Ukrainie 
„podarunek” w postaci Krymu. [...] W rezultacie nagłej i brutalnej fragmentacji przemie-

szanych narodów słowiańskich granice rozerwały miliony więzi rodzinnych i przyjaciel-

skich. [...] ostatnie wybory na Ukrainie wyraźnie pokazują prorosyjskie sympatie populacji 
Krymu i Doniecka. Demokracja musi to uszanować. Ja sam prawie w połowie jestem 
Ukraińcem. Wyrosłem wśród dźwięków ukraińskiej mowy. Kocham jej kulturę i prawdzi-

wie życzę jej wszelkich sukcesów – ale tylko w jej etnicznych granicach, bez sięgania po 
prowincje rosyjskie. [...] armia ukraińska indoktrynowana jest propagandą, że wojna  
z Rosją jest nieunikniona. [...] W jej [Ukrainy – przyp. K. P.] obecnych granicach 63% 

populacji uważa rosyjski za język rodzimy; to liczba trzykrotnie przewyższająca liczbę 
etnicznych Rosjan [zamieszkałych na Ukrainie]. I wszyscy ci ludzie musieliby zostać 
reedukowani w języku ukraińskim, podczas gdy sam ten język musiałby być podniesiony 
do poziomu międzynarodowych standardów i zastosowań. To zadanie, które wymagało-

by ponad 100 lat [...]”61. 
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STRESZCZENIE 

Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej w kon-

flikcie na Ukrainie w świetle prawa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz 
regulacji prawnomiędzynarodowych. Mając na uwadze odezwę prezydenta Federacji 
Rosyjskiej W. Putina do Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej z 18 marca 

2014 r., główny akcent położono na argument wielowiekowych związków Półwyspu 
Krymskiego z Rosją jako podstawy do inkorporacji terytorium. W tym kontekście przeana-

lizowano strukturę etniczną społeczeństwa ukraińskiego, w szczególności proces kształ-
towania się narodu Tatarów krymskich. Dominującą grupą etniczną na Krymie są Rosja-

nie krymscy, którzy kwestionują integralność państwa ukraińskiego. Grupa ta wywiera 
znaczący wpływ na tożsamość, historię i kulturę, budując swoistą „Ukrainę bez Ukraiń-
ców”. Problemy etniczno-terytorialne potęguje fakt gospodarczej przewagi Federacji 

Rosyjskiej w Autonomicznej Republice Krymu. W konflikcie na Ukrainie jedną z kluczo-

wych metod z arsenału działań hybrydowych okazała się wojna informacyjna mająca 
przekonać ludność Półwyspu Krymskiego o rosyjskich historycznych prawach do teryto-

rium oraz zagrożeniu płynącym ze strony władz centralnych Ukrainy. 
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Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, wojna informacyjna, Tatarzy krymscy, historyczne 

prawa do terytorium, prawo do samostanowienia, precedens Kosowa 

SUMMARY 

This article seeks to assess the hybrid activities of the Russian Federation in the 

Ukrainian conflict in the light of internal law of the Russian Federation and Ukraine and 

rules of international law. Baring in mind the Address by President of the Russian Fed-

eration Vladimir Putin to the Federation Council on 8th March 2014, the general empha-

sis is put on the argument of the centuries-old bonds with Russia as the ground for the 

incorporation of territory. In this context the ethnic structure of the Ukrainian society was 

analysed, especially the formation process of the Crimean Tatar nation. The Crimean 

Russians are the dominant ethnic group in Crimea that questions the territorial integrity of 

Ukraine. This group has a major impact on identity, history and culture, building a kind of 

„Ukraine without the Ukrainians”. The ethnic-territorial problems are compounded by the 

fact that the Russian Federation is enjoying the economic advantage in the Autonomous 

Republic of Crimea. One of the key methods within the arsenal of hybrid warfare activities 

in the Ukrainian conflict turned out to be the information warfare aimed at convincing 

people living in the Crimean Peninsula of Russia’s historical rights to territory of the threat 

posed by the Ukrainian central authorities. 

Key words: hybrid warfare, information warfare, Crimean Tatars, historical rights to terri-

tory, right to self-determination, Kosovo precedent 

 



MAREK ŻYŁA 
Akademia Sztuki Wojennej 

ROSYJSKI PROBLEM UKRAINY. MNIEJSZOŚĆ ROSYJSKA  
I ROSYJSKOJĘZYCZNA NA UKRAINIE 

WSTĘP

Ukraina od dwudziestu pięciu lat jest niepodległym państwem. Jej państwowość ma 
bardzo skromne tradycje historyczne. Poczynając od upadku Rusi Kijowskiej, tereny 

dzisiejszego państwa ukraińskiego były uzależnione przez potężniejszych sąsiadów. Taki 
stan rzeczy, poza nielicznymi i krótkimi okresami w miarę samodzielnej państwowości 
(powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648–1654, Ukraińska Republika Ludowa 1917–
1921 oraz Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa 1918–1919), utrzymywał się aż do 
rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 r. Wielowiekowe podpo-

rządkowanie doprowadziło do drastycznych zmian w strukturze etnicznej ukraińskiego 

społeczeństwa. Początkowo wynikały one z kulturowo-politycznego oddziaływania I Rze-

czypospolitej. Jego obiektem były jednak tylko wyższe warstwy społeczne, które pociągał 
mit praw i swobód narodu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów jakim była 
szlachta. O przynależności do stanu szlacheckiego decydowało urodzenie lub sejmowa 
nobilitacja. Takie czynniki jak narodowość, wyznanie czy status majątkowy były elemen-

tami drugoplanowymi, które nie miały decydującego znaczenia. W związku z powyższym 
szlachta ruska utożsamiając się z ogółem szlachty Rzeczypospolitej szybko uległa asy-

milacji. Procesowi temu towarzyszyła dobrowolna polonizacja, a często także przejście 
na katolicyzm. Niższe warstwy społeczne, chłopstwo i zawiązujące się mieszczaństwo 
oraz, a może przede wszystkim kozaczyzna, pozostały pod wpływem dotychczasowych 
tradycji i prawosławia. 

Sytuacja etniczno-kulturowa ukraińskiego społeczeństwa pogorszyła się wraz z pod-

porządkowaniem ziem ukraińskich przez Moskwę. Odmienny, w porównaniu do Rzeczy-

pospolitej, system sprawowania władzy oraz zupełnie inny układ stosunków społecznych 
w państwie moskiewskim legł u podstaw daleko idącej unifikacji, a w zasadzie rusyfikacji. 
Czynnikiem sprzyjającym tej tendencji było, dotychczas odróżniające Rusinów w Rze-

czypospolitej Obojga Narodów, prawosławie. Religia szybko stała się narzędziem służą-
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cym budowie jednolitej państwowości rosyjskiej. Kilkusetletnie uzależnienie Ukrainy od 
Rosji, przypadające między innymi na okres przebudzenia świadomości narodowej, do-

prowadziło do dalszych, zasadniczych zmian w strukturze etnicznej jej mieszkańców. 
Rusini (Ukraińcy), nie mogąc budować zrębów tożsamości narodowej w ramach własne-

go państwa, zmuszeni zostali do podjęcia działań w oparciu o odrębność kulturowo-

językową. Władze carskie postrzegały w tej odrębności i utrwalających się wraz z nią 
różnicach etnicznych antypaństwowy element odśrodkowy. W związku z tym maksymal-

nie zintensyfikowano proces rusyfikacji. Jego celem było przeciwdziałanie ukrainizacji 
chłopstwa i marginalizacja odmienności językowych, które traktowano jako lokalny dia-

lekt. Do ponownego nasilenia procesu rusyfikacji pod zideologizowaną postacią sowiety-

zacji doszło, z niewielkimi przerwami, po rewolucji październikowej. Władze Rosji Ra-

dzieckiej unicestwiły świadomą narodowo inteligencję oraz burżuazję ukraińską. Po raz 
kolejny pozbawiono tym samym ukraińskie społeczeństwo elit. 

Zarówno rusyfikacji jak i wspartej czystkami etnicznymi sowietyzacji towarzyszył na-

pływ na terytorium Ukrainy etnicznych Rosjan. Po raz pierwszy przybrał on masowy cha-

rakter po rewolucji październikowej, w okresie czerwonego terroru i wielkiego głodu. 
Kolejna duża fala Rosjan pojawiła się na Ukrainie po zakończeniu II wojny światowej, 
uzupełniając biologiczne straty wojenne. Napływ ludności rosyjskiej oraz szeroko zakro-

jona rusyfikacja (sowietyzacja) doprowadziły do wynarodowienia części ukraińskiej spo-

łeczności. Procesowi temu towarzyszył pogłębiający się zanik poczucia tożsamości naro-

dowej oraz marginalizacja znaczenia ojczystego języka. Władze radzieckie kreując 
„człowieka sowieckiego” preferowały rosyjskie wzorce kulturowe i język rosyjski, jako 
ogólnopaństwowy język komunikowania. Celowa rosyjsko-radziecka polityka etniczna 

doprowadziła do częściowej degeneracji narodowej Ukraińców i procentowego spadku 

ich populacji na terytorium Ukrainy. Skokowo zwiększyła się natomiast populacja Rosjan i 
ludności rosyjskojęzycznej (zrusyfikowanych nie Rosjan), co w głównej mierze stanowi 
obecnie „rosyjski problem Ukrainy”. 

NARÓD – UKRAIŃCY I ROSJANIE 

Zręby narodowości ukraińskiej ukształtowały się stosunkowo późno. Ze względu na 
chroniczny brak własnego organizmu państwowego przyjmuje się, że właściwe przebu-

dzenie świadomości narodowej Ukraińców miało miejsce dopiero w drugiej połowie XIX w. 
Część historyków, szczególnie ukraińskich, dopatruje się odrodzenia narodowego na 
przełomie XVIII i XIX w., a nawet w drugiej połowie XVII w., łącząc je z powstaniem Boh-

dana Chmielnickiego1. Początek samodzielnych bytów narodowych na ziemiach słowiań-
stwa wschodniego kojarzony jest zwykle z rozbiciem dzielnicowym Rusi Kijowskiej, kiedy 

                                                           
1 A. Warchił, Jarosław Hrycak o ukraińskim micie Kozaka. Wywiad, „Newsweek.pl”, http://www.news-

week.pl/historia/jaroslaw-hrycak-wywiad-ukraina-newsweek-pl,artykuly,281935,1.html (dostęp: 11.01.2017 r.). 
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to rozpoczął się proces kształtowania odrębnych cech lokalnych, szczególnie języko-

wych2. Stosunkowo szybko proces ten przebiegał na terenach podległych Księstwu Mo-

skiewskiemu, ponieważ powstał tam mocno scentralizowany ośrodek władzy. Podpo-

rządkowanie zachodnich i południowych księstw ruskich Wielkiemu Księstwu Litewskie-

mu i Koronie Królestwa Polskiego przyspieszyło wspomniany proces na pozostałych 
ziemiach. Przybrał on na sile w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wraz z wyło-

nieniem się kozaczyzny. Część terytorium Ukrainy, tzw. Dzikie Pola3 zamieszkiwał nie-

spotykany w pozostałych dzielnicach Rzeczypospolitej, specyficzny wolny stan4, jakim 

byli Kozacy5. Kozaczyzna jako zorganizowana forma społeczna powstała w I połowie XVI w., 

osiągając na przełomie wieków XVI i XVII pełnię zorganizowania6. 

Procesy zachodzące na ziemiach ruskich w dobie I Rzeczypospolitej miały złożony 

charakter. Pod względem poczucia tożsamości narodowej i etnicznej doszło tam, szcze-

gólnie w drugiej połowie XVII w., do znaczących zmian. Kozaczyzna i wzniecane przez 
nią bunty, które z biegiem czasu przekształciły się w powstania i ruchy o charakterze 
ludowym, przyczyniła się do zainicjowania budowy poczucia odrębności etnicznej7. Ko-

zacy, nieprzywiązujący dotychczas większej wagi do wyznania, po zawarciu unii brze-

skiej8 zaczęli postrzegać w odrębności religijnej element budowy własnej potęgi9. Z cza-

sem skłoniło ich to do opowiedzenia się za prawosławiem i idącym za tym zbliżeniem  
z Moskwą. Uczynili z siebie obrońców wiary ojców. Zyskali dzięki temu poparcie mas 
ludowych. Kultura i zwyczaje ludności zamieszkującej ziemie ruskie, w połączeniu z re-

ligią i zalążkiem odrębności etnicznej, stały się w kolejnych stuleciach podłożem do sa-

                                                           
2 W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Warsza-

wa–Kraków 1990, s. 57. 
3 Dzikie Pola – staropolska nazwa obecnego Zaporoża. Była to kraina historyczna w okresie od XV do 

XVIII wieku. Leżała nad dolnym Dnieprem na południe od zamku Kudak poniżej tzw. porohów i na wschód od 
rzeki Dniestr w województwie kijowskim. Granice Dzikich Pól na wschodzie i południu wyznaczały rzeka Don 
i wybrzeża Morza Czarnego z zamkiem Oczaków. 

4 M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002, s. 437–438; A. Pernal, Rzeczypospolita Ob-
ojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2010, s. 20; W. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r., Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1984, s. 38–40. 

5 Nazwa Kozak ma tatarsko-turecki rodowód i obejmuje kilka znaczeń: konwojent, wartownik lub stróż; 
lekkozbrojny żołnierz-ochotnik; człowiek nieosiadły, z nikim ani z niczym niezwiązany, przebywający w stepach 
poza prawem, [w:] R. Romański, Kozaczyzna, „Bellona”, Warszawa 1999, s. 18–19. 

6 W. Serczyk, Historia Ukrainy…, s. 69–70; M. Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek, 
„Trio”, Warszawa 1998, s. 302–303. 

7 T. Olszański, Historia Ukrainy XX w., „Volumen”, Warszawa 1994, s. 13–14. 
8 Unia kościelna zawarta na synodzie w Brześciu Litewskim w 1596 r. między częścią biskupów prawo-

sławnych Rzeczpospolitej Obojga Narodów a Kościołem katolickim. Na jej mocy duchowni i wierni prawosła-
wia uznali papieża za głowę Kościoła i przyjęli dogmaty katolickie, pozostając przy bizantyjskiej liturgii. Na-
stępstwem porozumienia był podział prawosławnej społeczności na unitów i dyzunitów, skutkujący radykali-
zacją stosunków społecznych w Polsce na tle religijnym. W kontekście międzynarodowym Unia Brzeska była 
sukcesem polityki papiestwa wymierzonej w Rosję. 

9 W. Serczyk, Historia Ukrainy…, s. 79. 
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mookreślenia narodowego Ukraińców. Kozacy po zawarciu w 1654 r. ugody perejesław-

skiej10, marginalizowani przez carat, stopniowo tracili wpływ na ten proces. Za panowania 
Katarzyny II podjęto energiczne działania zmierzające do całkowitej likwidacji ich auto-

nomii11. Powyższe dokonało się w kwietniu 1775 r. wraz z zajęciem Siczy Zaporoskiej 
przez wojska rosyjskie12. 

Z powodu braku możliwości budowy poczucia świadomości narodowej w oparciu  
o własny organizm państwowy, jej podłożem stała się szeroko rozumiana kultura. Inteli-

gencji, jako warstwie społecznej potrafiącej dokonać samookreślenia narodowego, przy-

padła trudna rola ideologa i organizatora ruchu narodowego. Podstawowym jej zadaniem 

stało się rozbudzenie świadomości narodowej wśród mas ludowych, a następnie ugrun-

towanie i scalenie tej świadomości, będące drogą do powstania wyodrębnionego bytu 
narodowego13. Taki bieg przybrała sprawa narodowa na Ukrainie w połowie XIX w. Przy-

kładem powyższego była między innymi działalność Bractwa Cyryla i Metodego, Tarasa 

Szewczenki oraz innych przedstawicieli rodzącej się ukraińskiej inteligencji, zarówno  
z Wielkiej Ukrainy (Ukraina rosyjska) jak i z Galicji (zabór austriacki)14. Po uzyskaniu 

niepodległości w 1991 r. poważnym wyzwaniem, przed którym stanęły władze państwa 
ukraińskiego stała się odbudowa poczucia przynależności narodowej. Lata uzależnienia 
rozproszyły w znacznym stopniu elementy tożsamości kulturowej, rozdwajając zarazem 
poczucie tożsamości narodowej. Naród ukraiński w początkach niepodległego bytu pań-
stwowego Ukrainy był słaby i niespójny. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać 
się w przede wszystkim w okresie tworzenia się ukraińskiej tożsamości narodowej, gdy 
Ukraina była częścią składową Rosji carskiej, a następnie Związku Radzieckiego. Proces 

unarodowienia Ukraińców, formowanie narodowości ukraińskiej, wydaje się być w dal-

szym ciągu procesem otwartym15. 

Narodziny narodu rosyjskiego ściśle łączą się z państwem moskiewskim16. Przyjmuje 

się, że przełom XIV i XV w. jest początkiem rosyjskiej odrębności narodowej17. Procesowi 

                                                           
10 Umowa zawarta 18 stycznia 1654 w Perejasławiu pomiędzy Kozakami i Bohdanem Chmielnickim  

a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara Rosji. Na jej mocy Ukraina została poddana 
władzy carów. 

11 W. Serczyk, Historia Ukrainy…, s. 195–200. 
12 E. Wiszka, Likwidacja i odrodzenie ukraińskiego kozactwa (Od Czarnomorskiego do Kubańskiego 

Wojska Kozackiego), http://uitp.net.pl/index.php/opracowania/162-likwidacja-i-odrodzenie-ukrainskiego-koza-
ctwa (dostęp: 11.01.2017 r.). 

13 J. Teleszyński, Historyczne uwarunkowania nacjonalizmów w Europie Środkowej i Południowo-Wscho-
dniej, [w:] Nacjonalizm a problemy bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, De-
partament Wychowania Wojska Polskiego, Warszawa 1992, s. 81–89. 

14 W. Serczyk, Historia Ukrainy…, s. 227–246; T. Olszański, Historia Ukrainy..., s. 18–20. 
15 T. Olszański, Historia Ukrainy…, s. 21. 
16 Rosja. Historia, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Rosja-Historia;4383802.html (dostęp: 27.12.2016 r.). 
17 H. Paszkiewicz, Początki Rusi, PAU, Kraków 1996, s. 357. 
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temu sprzyjało przeniesienie do Moskwy siedziby metropolii prawosławnej18. U podstaw 

odrębności wielkoruskiej legła zmitologizowana tradycja staroruska i moskiewska zabor-

czość. Rosyjska odrębność państwowo-narodowa uformowała się w drugiej połowie XV 
w. wraz z upadkiem Konstantynopola i Złotej Ordy19.  

W XV i XVI w. państwo moskiewskie z dużym zaangażowaniem, szczególnie w kon-

tekście religijnym, wcielało w życie zainicjowaną w okresie Rusi Kijowskiej ideę „jednej 
Rusi”20. Zaprzeczając tezie o istnieniu rysujących się odrębności narodowych w jej łonie, 
usprawiedliwiała rosyjski podbój Ukrainy21. Myśl ta powróciła do rosyjskiej retoryki ze 
zdwojoną siłą w XIX w. Carat podjął wówczas intensywne działania zmierzające do 
ugruntowania rosyjskiego panowania, uzasadniając je dziedzictwem tradycji i kontynua-

cją dorobku Rusi Kijowskiej. Celem władz carskich było ograniczenie ukraińskiej odręb-

ności narodowej22. Zlikwidowano ukraińskie nauczanie, a pod koniec lat pięćdziesiątych 
XIX w. zakazano działalności lokalnym towarzystwom szkolnym.  

W kolejnych dwóch dziesięcioleciach zabroniono jakiejkolwiek działalności o charak-

terze narodowym lub zbliżonej do niej. Z punktu widzenia caratu i rosyjskiej historiografii 
nie istniał język ukraiński, a co za tym idzie, nie istniała także odrębna kultura ukraiń-
ska23. Zdaniem ówczesnych historyków, język ukraiński wywodził się bezpośrednio z ję-

zyka rosyjskiego, stanowiąc jedynie jego dialekt. Carska interpretacja historii utrwaliła 
pogląd, iż Rosja jest kontynuatorką i jedynym spadkobiercą Rusi Kijowskiej24. W drugiej 

połowie XIX w. carat, wspierany przez elity państwowe, propagował istnienie „trój jedy-

nego narodu” rosyjskiego25. Tworzyły go trzy grupy etniczno-regionalne: wielkoruska, 

małoruska i białoruska. Podobnie do ukraińskich kwestii narodowych, poza okresami 
odwilży kulturowej lat dwudziestych oraz drugiej połowy lat pięćdziesiątych i początku lat 
sześćdziesiątych XX w., podchodziły władze Związku Socjalistycznych Republik Ra-

dzieckich26. W dalszym ciągu rugowano z przestrzeni publicznej oznaki ukraińskiej od-

mienności kulturowej oraz unifikowano z rosyjskim język ukraiński, stopniowo przekształ-

                                                           
18 A. Pawłow, M. Perrie, Iwan Groźny. Car i tyran, „Bellona”, Warszawa 2008, s. 28–29; H. Paszkiewicz, 

Powstanie narodu ruskiego, PAU, Kraków 1998, s. 231 i 324. 
19 H. Paszkiewicz, Początki Rusi…, s. 362; H. Paszkiewicz, Powstanie narodu ruskiego…, s. 319. 
20 Idem, Powstanie narodu ruskiego…, s. 336–337. 
21 Ibidem, s. 333. 
22 T. Olszański, Historia Ukrainy..., s. 21. 
23 A. Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2013, s. 91–92. 
24 H. Paszkiewicz, Powstanie narodu ruskiego…, s. 333. 
25 W. Paruch, Ziemie między Rzeczpospolitą a Rosją: Uwarunkowania historyczne przekształceń poli-

tycznych na Ukrainie i Białoruski, [w:] Wprowadzenie do studiów Europejskich, t. 2, Ukraina i Białoruś: prze-
szłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją, red. W. Paruch, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 45. 

26 A. Szeptycki, Ukraina…, s. 97–98 i 102–103. 
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cając go w lokalny dialekt27. Kwestię podziałów etnicznych zastępowano ideologią czło-

wieka radzieckiego. 

W optyce państw zachodnioeuropejskich Ukraińcy zwykle nie są w jednoznaczny 
sposób uznawani jako odrębny naród. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze na 
zachodzie Europy to państwo zazwyczaj tworzyło naród. W Europie Wschodniej sytuacja 
wyglądała odwrotnie. Głównym bodźcem państwowotwórczym był tu naród. Po drugie 
państwa zachodnioeuropejskie mają jednolitą, powszechnie uznawaną, historię oraz 
historiografię. Ułatwia to budowanie silnej tożsamości narodowej i kulturowej. W przy-

padku Ukrainy niejednolita i słaba świadomość historyczna utrudniała, i nadal utrudnia, 
proces kreowania własnej tożsamości narodowej. Ponadto większość zachodnich euro-

pejczyków uznaje historiografię rosyjską, która pozostaje w sprzeczności ideą odrębności 
narodowej Ukraińców. 

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA UKRAIŃCÓW 

Jednym z istotnych elementów wzmacniających państwowość jest tożsamość naro-

dowa i kulturowa jego obywateli. W przypadku słabych tradycji polityczno-państwowych 
przyjmuje się, że tożsamość narodowa formułowana jest poprzez kulturę. Tożsamość 
kulturowa może istnieć bez wykształconej tożsamości narodowej. Opiera się wówczas 
głównie o tradycję, język lub religię, które kształtują odrębność kulturową. Tak rozumiana 
odrębność spaja grupę etniczną, a co za tym idzie, umożliwia jej przetrwanie jako odręb-

nej społeczności. Tożsamość kulturowa definiowana jest jako poczucie odrębności danej 
kultury, w stosunku do innych28. Zdaniem Kazimierza Krzysztofka, tożsamością kulturową 
należy nazywać „zespół cech właściwy danej kulturze, które stanowią o jej swoistości  
i samoistności względem innych oraz skłaniają ludzi w niej żyjących do identyfikacji  
z wartościami kultury, tworząc tym samym w ich świadomości poczucie własnej odrębno-

ści”29. Zatem to właśnie odrębna kultura w wielu przypadkach determinuje istnienie toż-
samości narodowej. Taka zależność jest właściwa dla państwach subregionu Europy 
Środkowej i Wschodniej (EŚiW), które w większości cechują się zróżnicowaniem etnicz-

nym i kulturowym. Wiele tamtejszych narodów, w sposób długotrwały, pozbawionych było 
własnego bytu politycznego. Często łączyło się to z represjami wobec kultur narodowych30. 

                                                           
27 T. Olszański, Historia Ukrainy…, s. 120; T. Snyder, Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem  

a Stalinem, „Świat Książki”, Warszawa 2011, s. 120–121. 
28 J. Olchowski, Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzyNaro-

dowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007,  
s. 14–15. 

29 K. Krzysztofek, Tożsamość kultur narodowych we współczesnym świecie, [w:] Z problematyki tożsa-
mości narodowej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. J. Przewłocki, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986, s. 42. 

30 J. Olchowski, Kulturowo-cywilizacyjna…, s. 16. 
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Tożsamość narodowa zawsze wyznaczana jest poprzez elementy kultury. W tym 
kontekście twierdzenie, że ukraińska kultura i tożsamość narodowa są od siebie zależne 
wydaje się być w pełni uzasadnione. Brak samodzielnej państwowości, a w zasadzie 
śladowa jej obecność w ukraińskiej historii, doprowadził do budowy tożsamości narodo-

wej na bazie tożsamości kulturowej. Rację należy przyznać Mykole Riabczukowi, który 
twierdzi, że „decydującym czynnikiem, który przesądza o obecnym (niedo) rozwoju Ukra-

iny, wydaje się […] stan tożsamości narodowej jej społeczeństwa”31. 

Ukraińską tożsamość kulturową kształtowało chrześcijaństwo obrządku wschodnie-

go. Sytuację w pewnym stopniu skomplikowała unia brzeska. Wynikało to z geopolitycz-

nego usytuowania ziem ukraińskich, które znajdowały się na pograniczu oddziaływań 
kulturowych zachodu oraz wpływów prawosławia moskiewskiego32. W związku z tym 
niespójność tożsamości narodowej Ukraińców wynika poniekąd także z historii chrześci-

jaństwa i różnorodności kościołów na obszarze, który zamieszkiwali i nadal zamieszkują. 
Najliczniejszą rzeszę wyznawców prawosławia na Ukrainie stanowili do początku XX w. 

wierni Cerkwi rosyjskiej. Byli oni z reguły antagonistycznie nastawieni do ukraińskiej 
tożsamości narodowej, hołdując pod wpływem hierarchów kościelnych idei „Świętej Ru-

si”33. Działania rosyjskiej cerkwi prawosławnej wspierał carat, który postrzegał w niej 
narzędzie służące budowie i umacnianiu tezy o jednym narodzie wszechruskim34. Po 

upadku I Rzeczypospolitej ukraińskiej tożsamości narodowej sprzyjał Kościół greckokato-

licki (unicki). Ze względu na swoją patriotyczną postawę, poczynając od pierwszego 
rozbioru Rzeczypospolitej, był zwalczany i systematycznie likwidowany na terenie Impe-

rium Rosyjskiego. W 1839 r. władze carskie postanowiły wcielić go do rosyjskiej Cerkwi 
prawosławnej. Zjednoczenie odbyło się w latach 1839–1841 pod przymusem i często  
z udziałem wojska. Kościół unicki swobodnie funkcjonował na obszarze Galicji. W sposób 
nieskrępowany, a wręcz popierany przez dwór austriacki, realizowało tam swoje posługi 
duchowieństwo greckokatolickie, walcząc jednocześnie o „rząd dusz” nad masami ru-

skiego chłopstwa. Duchowieństwo za główny cel obrało między innymi działania na rzecz 

poprawy świadomości przynależności narodowej mas ludowych. Walnie przyczyniło się 
przez to do formowania nowoczesnego narodu ukraińskiego35. Proces ten był kontynuo-

wany na ziemiach, które weszły w skład II RP. Ukraińska społeczność Rosji Radzieckiej 

przez kilka dziesięcioleci poddana została indoktrynacji ideologicznej. 
Wiek XIX na zachodzie Europy to okres dominacji państw narodowych. W ich przy-

padku tożsamość państwowa identyfikowana była z tożsamością narodową. Inaczej 

                                                           
31 M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 

2004, s. 37. 
32 W. A. Serczyk, Historia Ukrainy…, s. 65. 
33 H. Paszkiewicz, Powstanie narodu ruskiego…, s. 249. 
34 Ibidem, s. 333. 
35 K. Grunberg, B. Sprengel, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Wydawnictwo 

„Książka i Wiedza”, Warszawa 1994, s. 161. 
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sytuacja przedstawiała się w EŚiW, podzielonej między wieloetniczne mocarstwa. Jedy-

nym czynnikiem definiującym wówczas tożsamość narodową Ukraińców było kryterium 
względnie jednolitej tożsamości językowo-kulturowej36. Na przełomie XIX i XX w. za-

mieszkujące Imperium Rosyjskie i Austro-Węgiery społeczeństwo ukraińskie rozpoczęło, 
poszukując wzorców historycznych, trudny proces emancypacji narodowej, oparty na 
odrębności kulturowej. Dwutorowość tego procesu wynikała z diametralnie różnych uwa-

runkowań w monarchii Romanowów i Habsburgów. Dziewiętnastowieczne ukraińskie 
odrodzenie narodowe na tle kulturowym napotkało największe przeciwności na ziemiach 
wchodzących w skład Rosji. Władze rosyjskie widziały w nim element destrukcyjny, który 
może przyczynić się do rozbicia jedności państwa. Z punktu widzenia Moskwy było ono 
przeciwieństwem idei „jednej Rusi”37. W związku z tym na szczeblu państwowym podjęto 
szeroko zakrojone działania organizacyjno-prawne o charakterze unifikującym. Ich celem 
było narzucenie jednolitych moskiewskich wzorców kulturowych, w tym w zakresie języka 
i religii. W Galicji Wschodniej rozwój ukraińskiego ruchu narodowego i ukraińskiej od-

mienności kulturowej nie spotkał się z przeciwdziałaniem władz austriackich. Dostrzegały 
one bowiem w ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej barierę dla wpływów rosyjskich. 

Poczucie ukraińskiej tożsamości narodowej było celowo marginalizowane w Związku 
Radzieckim. Dążąc do budowy jednolitego społeczeństwa, radzieckie elity starały się 
zastąpić poszczególne tożsamości narodowe ogólnopaństwową tożsamością radziecką. 
Oparto ją na naszpikowanych ideologią komunistyczną wzorcach i kulturze rosyjskiej. 
Władze dążyły by mieszkańcy ZSRR byli przede wszystkim obywatelami komunistyczne-

go państwa. Docelowo tożsamość sowiecka miała zastąpić tożsamości etniczne. W ukła-

dzie tym państwo odgórnie określało standardy kulturowe i poglądy swoich obywateli. 
Tożsamość „sowiecka” nie była jednoznaczna z rosyjską tożsamością etniczną. Rosjanie 
byli uprzywilejowaną nacją. W założeniu ich ojczyzną nie miała być tylko i wyłącznie 
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, która nie była zaprojektowa-

na jako quasi państwo narodowe, lecz cały Związek Radziecki38. Migracja Rosjan do 

innych republik była instrumentem niesienia kultury rosyjskiej oraz sowietyzacji peryferii 

państwa. W związku z tym zwykle Rosjanie obsadzali kluczowe stanowiska w strukturach 
partyjnych i administracyjnych szczebla republikańskiego, w tym także na Ukrainie. Czuli 
się więc w całym państwie związkowym jak u siebie. Poczucie to wzmacniał ogólnopań-
stwowy język urzędowy, którym był rosyjski oraz przekazywane przy jego pomocy wzorce 
kulturowe39. Na terenie całego ZSRR latami rosła atrakcyjność przynależności do ra-

dziecko-rosyjskiego kręgu kulturowego. Po jego upadku „człowiek radziecki” zaczął funk-

                                                           
36 Tożsamość narodowa Ukraińców, http://psz.pl/117-polityka/tozsamosc-narodowa-ukraincow (dostęp: 

11.01.2017 r.). 
37 A. Szeptycki, Ukraina…, s. 92–93. 
38 T. Kuzio, The national factor in Ukraine’s quadruple transition, „Contemporary Politics” 2000, nr 2,  

s. 147. 
39 A. Szeptycki, Ukraina…, s. 107. 
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cjonować w innym, narodowym wymiarze. W wielu przypadkach nazywając siebie Ukra-

ińcem nadal reprezentował po części poprzednie wartości. Z tą linią tożsamości identyfi-
kuje się przede wszystkim starsze pokolenie, którego osobowość ukształtowała się  

w okresie radzieckim. Jej preferencje kulturowe i językowe w dużej mierze określają 
wzorce z młodości. Do tej pory część obywateli Ukrainy postrzega siebie jako „ludzi ra-

dzieckich”. 
Niejednolita tożsamość narodowa na Ukrainie jest wciąż problemem. Sądzić należy, 

że proces ukrainizacji nadal trwa i jest bardzo dynamiczny. W znaczny sposób utrudnia 
go czynnik historyczny, kulturowy, religijny, etniczny oraz pokłosie sowietyzacji. Poziom 
tożsamości narodowej obywateli Ukrainy jest bardzo zróżnicowany. Według badań socjo-

logicznych z 1993 r. był on w pierwszych latach niepodległości stosunkowo niski40.  

W sposób jednoznaczny do własnej tożsamości narodowej przyznawało się: 74% Pola-

ków, 66% Węgrów, 62% Tatarów, 52% Ukraińców, 52% Rosjan, 45% Mołdawian, 45% 
Żydów oraz 43% Bułgarów.  

STRUKTURA ETNICZNA 

Społeczeństwo Ukrainy ma w znacznym stopniu charakter imigracyjny. W wiekach 
XVI i XVII jej dzisiejsze terytorium, wyłączając zachodnie i centralne obwody, formalnie 
wchodząc w skład I Rzeczypospolitej, stanowiło pod względem geopolitycznym „obszar 
przejściowy”. Ta swoista przejściowość wynikała z położenia na styku rywalizujących ze 
sobą potęg. Ziemie ukraińskie były nękane licznymi wojnami, najazdami Tatarów oraz 
zbrojnymi konfliktami wewnętrznymi i niepokojami społecznymi. W okresach kulminacji 

tych negatywnych zjawisk gwałtownie spadała liczebność zamieszkującej je populacji, co 
czyniło z nich ciągle terytorium osadnicze41. Południe i wschód Ukrainy po raz pierwszy 
trwale skolonizowano na przełomie XVIII i XIX w. Proces ten rozpoczął się za rządów 
carycy Katarzyny II, która w 1762 r. w specjalnym manifeście wezwała obcokrajowców,  
w zamian za zwolnienia z podatków i wolność wyznawanej religii, do osiedlania się na 
tzw. Dzikich Polach42. Napłynęli tam w tym samym czasie Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, 
Mołdawianie, Bułgarzy, Żydzi, Polacy oraz przedstawiciele innych narodowości.  

Zachodnie gubernie Rosji, w tym południowo-wschodnie województwa byłej I Rze-

czypospolitej (rosyjskie gubernie: wołyńska, podolska i kijowska), do początków drugiej 
połowy XIX w. nie były w znaczący sposób zasiedlone etniczną ludnością rosyjską.  
W większości byli to urzędnicy państwowi i żołnierze. Pod względem liczebnym stanowili 
marginalny odsetek. Sytuacja uległa zmianie w ostatnich dekadach wieku, kiedy wraz  

                                                           
40 W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2002, s. 28. 
41 A. Mączka, Rzeczpospolita, [w:] Od plemion do Rzeczypospolitej, red. A. Mączka, Wydawnictwo 

„Książka i Wiedza”, Warszawa 1999, s. 84. 
42 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000, s. 28–29. 
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z rozwojem przemysłu wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników  
z głębi Rosji. Napływowa siła robocza zasiedlała zwykle duże aglomeracje miejskie  
i tworzące się okręgi przemysłowe. Dla przykładu w 1897 r. Kijów liczył 120,3 tys. miesz-

kańców, z czego 53% stanowili Rosjanie43. Ponadto na liczebność ludności rosyjskoję-
zycznej coraz większy wpływ zaczął wywierać proces rusyfikacji. Szacuje się, że pod 
koniec XIX w. liczebność zrusyfikowanych Ukraińców osiągnęła około 1000 tys. osób44. 

Rysunek 1. Zmiany terytorialne USRR w latach 1922–1954 

 

Źródło: http://powiewswiezosci.neon24.pl/post/106522,kto-skorzysta-a-kto-straci-na-rozpadzie-ukrainy, (dostęp: 
11.01.2017 r.). 

Zgodnie ze spisem ludności Imperium Rosyjskiego przeprowadzonym w 1897 r. tery-

torium przyszłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zamieszkiwało łącznie 
20.649,8 tys. osób, a w tym 15.824,8 tys. Ukraińców i 2.085,4 tys. Rosjan45. Pierwszy 

radziecki spis ludności z 1926 r. wykazał 28.996 tys. mieszkańców USRR w granicach  

z 1922 r., a wśród nich 23.219 tys. Ukraińców i 2.677 tys. Rosjan46. Według spisu po-

wszechnego z 1939 r. radziecką Ukrainę w granicach z 1938 r. zamieszkiwało łącznie 

                                                           
43 W. Wakar, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, t. 3, Statystyka narodowościowa kresów 

wschodnich, Wydawca Stanisław Święcicki, Kielce 1917, s. 104. 
44 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, Biblioteka „Obozu”, Warszawa 

1994, s. 55. 
45 Ibidem, s. 80. 
46 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php?reg=4 (dostęp: 11.01.2017 r.). 
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30.946 tys. osób, a w tym 23.667 tys. Ukraińców i 4.175 tys. Rosjan47. W latach 1939– 

–1940 dwukrotnie zmieniły się jej granice. Wraz z tym zmieniła się także liczba jej miesz-

kańców48. W listopadzie 1939 r. do USRR przyłączono dotychczas polską Zachodnią 
Ukrainę z około 8.000 tys. mieszkańców, a w czerwcu 1940 r. kosztem Rumunii część 
Besarabii (1.050 tys. osób) i północną Bukowinę (500 tys. osób). Ponadto z ukraińskiego 
podporządkowania administracyjnego wyłączono Mołdawską Autonomiczną Socjali-
styczną Republikę Radziecką, zmniejszając tym samym populację o 310 tys. osób. Na 
skutek zmian terytorialnych populacja Ukrainy wzrosła łącznie o 9.240 tys. osób, co ze 
stanem na 1939 r. dawało w połowie 1940 r. 40.186 tys. osób. Rosjanie pod względem 
liczebnym, w odróżnieniu od Ukraińców, stanowili marginalny odsetek ludności zamiesz-

kującej przyłączone terytoria. 

Po zakończeniu II wojny światowej liczbę mieszkańców „starej” Ukrainy, bez terenów 
przyłączonych po 1939 r., szacowano w 1946 r. na 25.000 tys. osób49. Według spisu  
z 1959 r. Ukraina w granicach z 1954 r. (po przyłączeniu Krymu) miała ok. 41.869 tys. 

mieszkańców50. Z tego 32.158,5 tys. stanowili Ukraińcy a 7.091,3 tys. Rosjanie. Do roz-

padu ZSRR przeprowadzono jeszcze trzy spisy powszechne, kolejno w: 1970 r., 1979 r.  

i 1989 r. Według pierwszego z nich w 1970 r. USRR zamieszkiwało łącznie 47.126,5 tys. 

osób, z tego 35.283,8 tys. narodowości ukraińskiej i 9.126,3 tys. narodowości rosyjskiej51. 

Kolejny spis powszechny wykazał populację wynoszącą 49.609 tys. osób, w tym 36.489 

tys. Ukraińców i 10.472 tys. Rosjan52. Zgodnie z ostatnim radzieckim spisem ludności, 
przeprowadzonym w 1989 r., na terenie Ukrainy mieszkało 51.452 tys. osób, a w tym 
37.419 tys. Ukraińców i 11.355 tys. Rosjan53. 

W latach 1926–1989 liczba ludności Ukrainy wzrosła 1,77 razy, w tym Rosjan 4,24 
razy, a Ukraińców tylko 1,61 razy. W porównaniu tym uwzględnione zostały tereny przy-

łączone do „starej” USRR, gdzie etniczni Rosjanie stanowili marginalny odsetek, a Ukra-

ińcy byli nacją dominującą. Tak szybki wzrost liczebny Rosjan był możliwy jedynie dzięki 
napływowi ludności z zewnątrz. Jego rozmiary nie zostały jeszcze dokładnie zbadane, 
jednak powszechnie uznaje się jego masowy charakter. Bohdan Krawczenko szacuje, że 
w latach 1939–1959 na Ukrainę napłynęło około 8.000 tys. Rosjan, a w latach 1959– 

                                                           
47 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=2 (dostęp: 11.01.2017 r.). 
48 С. Сулькевич, Территория и население СССР, Политиздат при ЦК ВКП(б), Москва 1940, s. 41. 
49 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na…, s. 178. 
50 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=2 (dostęp: 11.01.2017 r.). 
51 Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=2 (dostęp: 11.01.2017 r.). 
52 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=2 (dostęp: 11.01.2017 r.). 
53 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=2 (dostęp: 11.01.2017 r.). 
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–1970 kolejny 1.000 tys., co łącznie daje 9.000 tys. etnicznie obcej ludności napływo-

wej54. Według Piotra Eberhardta liczebność etnicznych Rosjan w USRR (migracja i przy-

rost naturalny), na podstawie spisów ludności, zmieniała się w sposób następujący (Wy-

kres 1): w latach 1897–1926 o 166,8 tys. (spadek o 0,8%), w latach 1926–1937 o 545 

tys. (wzrost o 20,3%), 1937/1939–1959 o 3.660,3 tys. osób (wzrost o 106,6%), w latach 
1959–1970 o 2.035 tys. (wzrost o 28,7%), w latach 1970–1979 o 1 345,7 tys. (wzrost  

o 14,74%), a w latach 1979–1989 o 883,6 tys. (wzrost o 8,44%)55. Dla porównania popu-

lacja Ukraińców w podanych przedziałach czasowych wzrastała procentowo o: 1926 r. – 

3,8%, 1937 r. – minus 4,3%, 1959 r. – 15,2%, 1970 r. – 9,7%, 1979 r. – 3,41% i 1989 r. – 

2,55%. Reasumując, proporcjonalny układ Ukraińcy/Rosjanie, w odniesieniu do ogółu 
populacji USRR, przedstawiał się następująco: 1897 r. (ostatni przedrewolucyjny spis 

ludności) – 76,7/10 %, 1926 r. – 80,1/9,2 %, 1937 r. – 78,2/11,3 %, 1959 r. – 76,8/16,9 

%, 1970 r. – 74,9/19,4 %, 1979 r. – 73,6/21,1 % i 1989 r. – 72,7/22,1 % (Wykres 2). 

Wykres 1. Populacja Ukraińców i Rosjan w USRR 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, 
Warszawa 1994; Demoscope Weekly, http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/index.php (dostęp: 11.01. 2017 r.). 

Poważne, trudne dzisiaj do oszacowania, zmiany w strukturze etnicznej sowieckiej 
części Ukrainy miały miejsce podczas I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Spowo-

dowane były przede wszystkim działaniami frontowymi i wojną domową wywołaną wybu-

chem rewolucji październikowej. Piotr Eberhardt, zalecając ostrożne interpretowanie faktów, 
 

                                                           
54 B. Krawczenko, Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine, Canadian 

Inst of Ukrainian Study Pr, Londyn 1985, s. 223–224. 
55 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na…, s. 78, 80–81, 142, 188–189, 220 i 243. 
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Wykres 2. Zmiany struktury etnicznej USRR 

 

Opracowanie własne na podstawie: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na…; Demoscope Weekly, 
http://demoscope.ru/weekly/2017/0711/index.php (dostęp: 11.01.2017 r.). 

podaje, że populacja Ukrainy w granicach z 1921 r. spadła między rokiem 1914 a 1920  
z 27.680,4 tys. do 26.001,8 tys., tj. o 1.678,6 tys. osób56. Kolejne zmiany miały miejsce  
w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku. Zapoczątkowały je masowe 
deportacje związane z przymusową kolektywizacją i rozkułaczaniem ludności wiejskiej. 
Według rosyjskich danych tylko w 1930 r. deportowano 31.593 rodzin, co dawało 
146.229 osób57. W następnym roku wysiedlono kolejne 63.720 rodzin58. Bezpowrotne 

straty biologiczne wśród obywateli USRR w tym okresie (spowodowane Wielkim Głodem, 
czystkami w latach trzydziestych XX w. i eksterminacją ludności prowadzoną przez oku-

panta niemieckiego) szacowane są na poziomie 1/3 ogółu ludności, co daje ok. 10.000 

tys. zmarłych, zamordowanych i poległych59. Faktyczne trudno w jednoznaczny sposób 
określić, nawet w przybliżeniu, rzeczywisty spadek liczebności populacji radzieckiej Ukra-

iny w przedziale czasowym od wielkiego głodu do zakończenia okupacji niemieckiej. 

Rozpiętość spadku populacji wywołanego klęską głodu w latach 1932–1933 szacuje się 
w przedziale od 2.500 do 5.000 tys. zmarłych i setki tysięcy wysiedlonych w głąb Związku 
Radzieckiego60. Międzynarodowa komisja powołana do zbadania kwestii głodu na Ukrai-

nie oszacowała, że z powodu niedożywienia zmarło tam co najmniej 4.500 tys. osób61. 

                                                           
56 P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 20. 
57 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Wy-

dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 90. 
58 Ibidem, s. 98. 
59 T. Snyder, Skrwawione…, s. 435. 
60 A. Szeptycki, Ukraina…, s. 99. 
61 R. Kuśnierz, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933), Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2005, s. 193. 

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989

Inni 2739,6 3100 3104 2619,2 2716,4 2648 2678
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Według Andrzeja Chojnowskiego wielki głód spowodował śmierć 3.000 tys. ukraińskich 
chłopów, kolejny 1.000 tys. straciło życie w trakcie rozkułaczania, a 2.000 tys. do 3.000 

tys. przesiedlono do innych rejonów radzieckiego państwa62. Po zawarciu układu polsko- 

-niemieckiego w 1934 r., odczytywanego jako przejaw zbliżenia Warszawy z Berlinem, 
władze ZSRR postanowiły deportować polską i niemiecką ludność zamieszkującą przy-

graniczne obwody Ukrainy. W 1936 r. wysiedlono łącznie z USRR co najmniej 19.583, co 

dawało 96.071 osób63. Według oficjalnych rosyjskich danych tylko wiejska populacja 
Ukrainy zmniejszyła się między 1932 r. a 1937 r. (wielki głód i częściowo czystki lat trzy-

dziestych XX w.) z 24.674 do 18.826 tys., tj. o 5.848 tys. osób64. Zdaniem Jarosława 
Hrycaka, na Ukrainie panuje przeświadczenie, w jego mniemaniu przesadzone co do 
wielkości strat, że od rozpoczęcia I do zakończenia II wojny światowej zginął tam co drugi 

mężczyzna i co czwarta kobieta65. Uzasadnionym jest twierdzenie, że straty biologiczne 
jakie miały miejsce do zakończenia II wojny światowej dotknęły przede wszystkim rdzen-

nych Ukraińców, a w określonych przypadkach także Żydów (eksterminacja w trakcie II 

wojny światowej) i Polaków (sowiecka akcja antypolska z drugiej połowy lat trzydziestych 
XX w., przymusowe wysiedlenia oraz czystki etniczne dokonane przez UPA) i Niemców. 
Szacuje się, że w trakcie wojny hitlerowcy na terenie Ukrainy wymordowali około 3.200 

tys. osób cywilnych oraz 1.300 tys. jeńców wojennych66. Kolejne 2.300 tys., z których 
część zmarła lub nie wróciła, wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec67. Zakoń-
czenie II wojny światowej nie było jednoznaczne z powstrzymaniem procesu ubytku 
ludności. W latach 1944–1948 z USRR wysiedlono do Polski 787,7 tys. osób68, a w la-

tach 1944–1952 kolejne 203,7 tys. osób (ołunowcy, kułacy, Świadkowie Jehowy i ander-

sowcy)69. Ponadto należy w sposób jednoznaczny podkreślić, że populacja USRR odbu-

dowywała się w pierwszej połowie XX w. w znacznym stopniu dzięki napływowi ludności 
z innych rejonów Związku Radzieckiego. Wśród ludności napływowej zdecydowaną 
większość stanowili rdzenni Rosjanie. 

Polityka etniczna w ZSRR oraz straty biologiczne wśród ludności rdzennie ukraiń-
skiej połączone z systematyczną rusyfikacją doprowadziły do znaczących zmian w struk-

turze etnicznej USRR, a po 1991 r. niepodległej Ukrainy. Według jedynego od uzyskania 
niepodległości ukraińskiego spisu powszechnego z 2001 r. w skład populacji Ukrainy 

                                                           
62 A. Chojnowski, Ukraina, „Trio”, Warszawa 1997, s. 99. 
63 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe…, s. 186–187. 
64 Численность сельского населения по областям Украины по переписям 1926, 1932, 1937 гг., 

[w:] География потерь от голода 1932–1934 годов на Украине, http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/ 
analit 010.php (dostęp: 11.01.2017 r.). 

65 A. Warchił, Jarosław Hrycak… (dostęp: 11.01.2017 r.). 
66 W. Serczyk, Historia Ukrainy…, s. 438–439. 
67 W. Baluk, Koncepcje polityki…, s. 160–161. 
68 J. Czerniakiewicz, M. Czerniakiewicz, Przesiedlenia ludności w Europie 1915–1959, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005, s. 167. 
69 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe…, s. 305. 
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wchodzi 77,8% Ukraińców, 17,3% Rosjan i około 5% przedstawicieli innych narodowo-

ści70. Ukraińcy są nacją dominującą na zachodzie, szczególnie w obwodach przyłączo-

nych do radzieckiej Ukrainy w 1939 r. Na tym obszarze stanowią powyżej 95% ogółu 
miejscowej ludności (Rys. 2). Stosunkowo duży odsetek deklarujących narodowość ukra-

ińską, sięgający 90%, zamieszkuje centralne obwody państwa. We wschodnich i połu-

dniowych obwodach stopniowo spada liczebność Ukraińców, a rośnie liczba etnicznych 
Rosjan. Stanowią oni element dominujący na Krymie (58,3%) oraz znaczący odsetek  
w obwodach donieckim (38,2%) i ługańskim (39%). Znaczne skupiska Rosjan zamiesz-

kują duże aglomeracje miejskie, szczególnie położone na wschodzie i południu. W Kijo-

wie mniejszość rosyjska stanowi 13,1%, a w Sewastopolu aż 71,6% ogółu mieszkańców 
(Rys. 3). 

Rysunek 2. Ukraińcy na Ukrainie według spisu powszechnego 2001  
(kryterium zadeklarowana narodowość) 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84cy#/media/File:Ukraine_census_2001_Ukrainians.svg, (do-
stęp: 11.01.2017 r.). 

  

                                                           
70 Spis powszechny z 2001 r., Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://2001.ukrcensus.gov.ua, 

(dostęp: 11.01.2017 r.). 
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Rysunek 3. Rosjanie na Ukrainie według spisu powszechnego 2001  
(kryterium zadeklarowana narodowość) 

 

Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/na-ukrainie-przesladuja-rosjan-kreml-zmyslil-pretekst-do-
interwencji,422511.html (dostęp: 11.01.2017 r.). 

JĘZYK 

Zmiany demograficzne, rusyfikacja oraz ścierające się wpływy kultur na obszarze 

dzisiejszej Ukrainy (łacińskiej i bizantyjskiej) znalazły swoje odzwierciedlenie w zróżnico-

waniu językowym tamtejszego społeczeństwa. Potęguje to niejednolitość kulturową, 
utrudniając zarazem kreowanie tożsamości narodowej. Z punktu widzenia unitarnego 

państwa rodzi to poważne problemy i zagrożenia. Język ukraiński jest marginalizowany, 
a znaczna część obywateli państwa, w tym etniczni Ukraińcy, na co dzień posługuje się 
językiem rosyjskim lub „mieszanką” języka ukraińskiego i rosyjskiego, potocznie nazywa-

ną surżykiem71. Źródeł takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w okresie formowania 
nowoczesnego narodu ukraińskiego. Ukraińcy przechodzili swoje przebudzenie narodo-

we w pierwszej połowie XIX w., gdy nie dysponowali własną państwowością. Tak jak  
w przypadku większości zniewolonych narodów EŚiW podstawą przebudzenia stała się 
warstwa kulturowo-językowa. W tym okresie skodyfikowano język i wyłoniła się jego 
literacka postać. Było to dowodem kształtowania się ukraińskiej tożsamości narodowej. 
Proces ten napotkał jednak gwałtowny opór ze strony władz rosyjskich, które dążyły do 
unicestwienia pojęcia „Ukraina” na rzecz pojęcia „Małorosja”. Język ukraiński był sprowa-

dzany do lokalnego dialektu, charakterystycznego dla niższych i słabo wykształconych 
warstw społecznych. Działania te służyły ugruntowaniu rosyjskiego władztwa nad 
                                                           

71 J. Olchowski, Kulturowo-cywilizacyjna…, s. 21. 
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wschodnią słowiańszczyzną. W 1863 r. carat zakazał drukowania literatury w języku 
ukraińskim72. 

Negatywny wpływ na obecną pozycję języka ukraińskiego wywarł proces rusyfikacji, 
tudzież świadomej denacjonalizacji, realizowany w okresie funkcjonowania Związku 
Radzieckiego. Jego efektem była kolejna fala marginalizacji języka ukraińskiego i idące 
za tym wzmocnienie pozycji języka rosyjskiego, jako powszechnie używanego środka 
komunikacji społecznej. Szczególnie dotknęła ona tzw. Wielką Ukrainę, tj. dzisiejsze 
centralne, wschodnie i południowe obwody państwa. W zachodniej części procent ludno-

ści deklarującej ukraiński jako język ojczysty pozostał stosunkowo wysoki73. Na obsza-

rach kulturowo zrusyfikowanych, język ukraiński utożsamiano z zacofaniem i prowincjo-

nalnością. Obraz ten utrwalił po dzień dzisiejszy różnice między obszarami wiejskimi, 
gdzie od zawsze przeważa język ukraiński, a ośrodkami miejskimi i przemysłowymi, 
gdzie dominuje język rosyjski. W efekcie powyższego język rosyjski ma bardzo wysoką 
pozycję w ukraińskim życiu publicznym. Szczególnie widoczne jest to we wschodniej  
i południowej części kraju, gdzie powszechnie używa go administracja, szkolnictwo wyż-
sze i media. 

Rysunek 4. Spis powszechny 2001, ukraiński jako zadeklarowany język ojczysty 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84cy#/media/File:Ukraine_census_2001_Ukrainians.svg, (dostęp: 
11.01.2017 r.). 

                                                           
72 J. Kukuła, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–1996, „Scholar”, Warszawa 1996,  

s. 505–506. 
73 A. Maryański, Narodowości świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 51. 
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Sytuację etniczną Ukrainy, poza zachodnimi obwodami państwa, gdzie liczba etnicz-

nych Rosjan odpowiada w przybliżeniu liczbie deklarujących rosyjski jako język ojczysty, 
pogarsza znaczący odsetek ludności nierosyjskiej uznającej rosyjski za ojczysty. Dekla-

rujący język rosyjski jako ojczysty pod względem liczebnym stanowią w wielu obwodach 

dwukrotną liczbę etnicznych Rosjan. Według spisu ludności z 2001 r. ukraiński za język 
ojczysty uznało 67%, a rosyjski 29,6% obywateli państwa74. Uogólniając oznacza to, że 
14,8% ludności uważającej się za nie Rosjan, według spisu taką deklarację złożyło 
82,8% ogółu populacji, podało jako język ojczysty rosyjski. Przyjmując język ojczysty jako 
formę samookreślenia uznać należy, że poza obwodami zachodnimi oraz centralnymi  
(w obwodach centralnych liczba etnicznych Rosjan wacha się w przedziale 5–10% ogółu 
populacji, a liczba deklarujących rosyjski jako ojczysty w przedziale 3,5–16%) ludność 
pozostałych części państwa ma bardzo poważny problem z samoidentyfikacją. W obwo-

dach wschodnich i południowych deklarujący rosyjski jako ojczysty stanowią zwykle po-

wyżej 30% ogółu. Rosyjski jest językiem ojczystym dla 77% mieszkańców Krymu, 75% 
mieszkańców obwodu donieckiego i 69% mieszkańców obwodu ługańskiego. W przy-

padku Kijowa i Sewastopola wskaźniki te wynoszą odpowiednio 30% i 90% (Rys. 5). 

Rysunek 5. Spis powszechny 2001, rosyjski jako zadeklarowany język ojczysty 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina (dostęp: 11.01.2017 r.). 

                                                           
74 Spis powszechny z 2001 r… (dostęp: 11.01.2017 r.). 
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Badania sondażowe wykazują, że językiem rosyjskim posługuje się w życiu codzien-

nym znacznie liczniejsza grupa obywateli Ukrainy. Zgodnie z wynikami sondażu prze-

prowadzonego po wyborach prezydenckich w 2004 r. językiem rosyjskim posługiwało się 
do 48% ogółu mieszkańców Ukrainy, a ukraińskim tylko do 39%75. Spośród posługują-
cych się rosyjskim 18% stanowili etniczni Rosjanie, a 30% rosyjskojęzyczni Ukraińcy. 
Około 12% Ukraińców i 2% etnicznych Rosjan, nie mogąc się jednoznacznie określić, 
deklaruje oba języki. Powyższy stan rzeczy potwierdzają coroczne badania Instytutu 
Socjologii Narodowej Akademii Nauk. Badania prowadzone w latach 1994–2005 wykaza-

ły, że 34 do 38 % mieszkańców Ukrainy, według oficjalnych danych mniejszość rosyjska 
w 2001 r. stanowiła 17,3% ogółu populacji, uznaje rosyjski za swój język ojczysty (tab. 
1)76. Znacząco gorzej sytuacja wygląda gdy kryterium badań odnosi się do kategorii „ję-
zyk używany w domu”. Rosyjski za podstawowy język komunikowania uznała zbliżona 
liczba osób do deklarujących rosyjski za ojczysty. Poważne rozbieżności pojawiły się  
w przypadku niezdecydowanych, którzy w życiu codziennym komunikują się zarówno po 
rosyjsku jak i po ukraińsku77. Sumując obie kategorie, uznać należy, że na co dzień języ-

kiem rosyjskim, według badań i sondaży, posługuje się od 58 do 62 % obywateli Ukrainy 
(Tab. 2). 

Tabela 1. Język ojczysty (według corocznych badań Institute of Sociology  
of the National Academy of Sciences) 

Lata Język rosyjski 
1994 34,7 
1995 37,8 
1996 36,1 
1997 35,1 
1998 36,5 
1999 36,1 
2000 35,1 
2001 38,1 
2002 34,5 
2003 38,1 
2004 35,7 
2005 34,1 

Źródło: Н. Паніна, Українське суспільство…, (dostęp: 11.01.2017 r.). 

                                                           
75 Портрет электоратов Ющенко и Януковича. Тема: Политические предпочтения, 18.01.05, 

http://www.analitik.org.ua/researches/archives/3dee44d0/41ecef0cad01e/ (dostęp: 11.01.2017 r.). 
76 Н. Паніна, Українське суспільство 1994-2005: соціологічний монітор, Інститут соціології НАН 

України, Київ 2005, s. 68, http://web.archive.org/web/20070927040907/http://dif.org.ua/modules/pages/files/us5. 
pdf (dostęp: 11.01.2017 r.). 

77 Ibidem. 
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Tabela 2. Język codziennie używany w domu (według corocznych badań Institute of Sociology of 
the National Academy of Sciences) 

Lata Głównie rosyjski Rosyjski i ukraiński Razem 

1994 32,4 29,4 61,8 

1995 32,8 34,5 67,3 

1996 33,1 29,6 62,7 

1997 34,5 26,8 61,3 

1998 33,4 28,4 61,8 

1999 33,6 29,0 62,6 

2000 36,0 24,8 60,8 

2001 36,7 25,8 62,5 

2002 33,2 28,0 61,2 

2003 36,0 25,2 61,2 

2004 34,3 26,3 60,6 

2005 36,4 21,6 58,0 

Źródło: Н. Паніна, Українське суспільство…, (dostęp: 11.01.2017 r.). 

Wtórnej rusyfikacji słabo i średnio wykształconych warstw ukraińskiego społeczeń-
stwa sprzyja rosyjskojęzyczny przekaz medialny, kinematografia i publikowana literatu-

ra78. Na początku drugiej dekady XXI w. w języku rosyjskim ukazywało się 90% rocznego 

nakładu czasopism i 70% nakładu gazet. Z podobną pod względem językowym sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku mediów elektronicznych. Generalnie są one nastawione 
na przeciętnie wykształconego odbiorcę miejskiego, który jest konsumentem zamiesz-

czanych w nich reklam. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 47% łącznego czasu 
emisji ośmiu wiodących na Ukrainie kanałów telewizyjnych zajmowały programy rosyj-

skojęzyczne. Programy emitowane po rosyjsku i ukraińsku stanowiły 31% czasu anteno-

wego, a po ukraińsku tylko 22%. Ponadto reklamodawcy analizując ukraiński rynek re-

klam doszli do wniosku, że rezygnacja z ukraińskojęzycznych wersji kampanii reklamo-

wych stanowi znaczną oszczędność kosztów i nie wpływa w zasadniczy sposób na wy-

sokość sprzedawalności reklamowanych produktów. Kontekst finansowy odcisnął swoje 
piętno językowe także na wyświetlanych w ukraińskich kinach zagranicznych filmach. 
Dubbing filmów kinowych nie zawsze był wymaganym elementem dopuszczającym film 
do obiegu kinowego. W związku z tym w ostatnich latach tylko 69% zagranicznych pro-

dukcji ma ukraiński dubbing lub lektora. Pozostałe mają tylko napisy po ukraińsku, a w tle 
zwykle rosyjski dubbing lub rosyjskiego lektora. Równie źle wygląda rynek popularnej 
książki. Według badań socjologicznych „aktywni czytelnicy” preferują beletrystykę w ję-

zyku rosyjskim. Tylko po rosyjsku czyta 42%, tylko po ukraińsku 15%, a pozostali czytel-

nicy deklarują oba języki. 

                                                           
78 T. Olszański, Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia, „PRACE OSW”, maj 2012, nr 

40, s. 29–34. 
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Pod względem językowym można podzielić Ukrainę na kilka dużych regionów. Na 
bazie badań przeprowadzonych w 2003 r. wyodrębniono ich pięć: zachodni, centralny, 
centralno-wschodni, południowy i wschodni79. Badania wykazują, że struktura językowa 
Ukrainy rozkłada się wzdłuż osi zachód–wschód, która pod względem procentowym 
odpowiada układowi od ukraińskiego do rosyjskiego (Rys. 6). 

Rysunek 6. Rozkład ludności preferującej język rosyjski według makroregionów 

 

Źródło: http://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_rosyjski_na_Ukrainie (dostęp: 11.01.2017 r.). 

Rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy są najliczniejszą rosyjskojęzyczną wspólnotą 
poza granicami Federacji Rosyjskiej. Są również najliczniejszą grupą językową w Euro-

pie, której język nie ma statusu języka urzędowego. Przyznanie rosyjskiemu rangi dru-

giego języka urzędowego cieszy się na Ukrainie znacznym poparciem. W 2002 r. zade-

klarowało je 40% badanych, 39% uznało za możliwe wprowadzenie rosyjskiego jako 
drugiego języka urzędowego na wniosek lokalnych społeczności, a tylko 17% było prze-

ciw80. W późniejszych latach podział ten utrzymywał się zasadniczo na stabilnym pozio-

mie. W 2010 r. przy okazji nieco inaczej sformułowanego pytania 43% respondentów 
poparło ideę dwóch języków urzędowych na terenie całego kraju, 34% tylko w wybranych 
obwodach, a przeciw było 17%81. W obwodach zachodnich przeważali zwolennicy tylko 
ukraińskiego, a we wschodnich odgórnego „upaństwowienia” języka rosyjskiego (Rys. 7). 

                                                           
79 V. Kulyk, Soviet Nationalities Policies and the Discrepancy between Ethnocultural Identification and 

Language Practice in Ukraine, [w:] Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe, red. M. 
Beissinger, S. Kotkin, Cambrige University Press, Cambridge 2014, s. 204. 

80 T. Olszański, Problem językowy…, s. 22. 
81 Ibidem, s. 22. 
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Opcja kompromisowa cieszyła się znaczącym poparciem w centralnych, wschodnich  
i południowych obwodach kraju. 

Rysunek 7. Rozkład poparcia dla uczynienia języka rosyjskiego językiem urzędowym 

 

Źródło: http://www.wikiwand.com/pl/J%C4%99zyk_rosyjski_na_Ukrainie (dostęp: 11.01.2017 r.). 

Rysunek 8. Językowa mapa Ukrainy 

 

Źródło: https://www.newcoldwar.org/from-russification-to-ukrainisation-a-survey-of-language-politics-in-ukraine/ 
(dostęp: 11.01.2017 r.). 
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Dualizm językowy stanowi obecnie na Ukrainie poważne zagrożenie na tle poczucia 
tożsamości narodowej. Znaczna liczba dwujęzycznej ludności państwa, nie mogąc lub 
nie chcąc dokonać wyboru językowego i jednoznacznie opowiedzieć się za rosyjskim lub 
ukraińskim, coraz częściej posługuje się dialektem stanowiącym połączenie ich obu (Rys. 
8). Potocznie nowy język nazywany jest surżykiem. Cieszy się on szczególną popularno-

ścią wśród młodszych i słabiej wykształconych Ukraińców. 

Rysunek 9. Druga tura wyborów prezydenckich w 2010 r.

 

Źródło: Ukraina. Polityczna, militarna i ekonomiczna mapa kryzysu, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,155 
88445,Ukraina__Polityczna__militarna_i_ekonomiczna_mapa.html?disableRedirects=true (dostęp: 11.01.2017 r.). 

Struktura etniczna i etniczno-językowa ma swoje bezpośrednie przełożenie na życie 
polityczne państwa. Obwody, w których dominują etniczni Ukraińcy i język ukraiński są 
bastionem narodowców reprezentowanych przez ugrupowania prawicowe aż po skrajnie 
nacjonalistyczne. Regiony ze znaczącym udziałem etnicznych Rosjan i przewagą ludno-

ści rosyjskojęzycznej stanowią matecznik ugrupowań prorosyjskich. Tak ujętą sytuację 
polityczno-tożsamościową na tle językowym potwierdziły wyniki wyborów prezydenckich 
w 2010 r. (Rys. 9). W ich trakcie Ukraińcy podzielili się na dwie opcje prozachodnią – 

obejmującą terytorialnie zachód i centrum kraju oraz prorosyjską składającą się z obwo-

dów południowych i wschodnich. 
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WSPÓLNE WIĘZI HISTORYCZNE 

Ukraina ma bardzo słabe tradycje samodzielnej państwowości. Poważnym proble-

mem, wpływającym na integralność i bezpieczeństwo państwa, jest spójność społeczeń-
stwa na tle wspólnych tradycji historycznych82. Istnieje kilka okresów (wydarzeń) w histo-

rii Ukrainy, wokół których podejmowano próby budowy tożsamości narodowej. Wśród 
nich wymienić należy: Ruś Kijowską, kozaczyznę wraz z powstaniem Chmielnickiego, 
Ukraińską Republikę Ludową, Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową, wielki głód z lat 
trzydziestych XX w. oraz Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne ramię Ukra-

ińską Powstańczą Armię83. Jednak żadna z tych zaszłości nie stanowi, wspólnego dla 
większości społeczeństwa, ogólnonarodowego elementu ukraińskiego etosu historyczne-

go. Pod względem historycznym Ukraina mieści w sobie kilka różnych Ukrain84. Nawet 

mit kozacki ma co najmniej dwa odcienie. Zgodnie z pierwszym kozacy byli wyznawcami 

i obrońcami prawosławia, a przez to dążyli do zjednoczenia z Moskwą. Według drugiego 
walczyli o niezależność, w tym także z państwem moskiewskim. Symbolicznym wymia-

rem podziału jest postać Stepana Bandery i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Dla 
zachodniej części społeczeństwa Ukrainy skrajny nacjonalizm jest wyrazem bohaterskiej 
walki o niezależność. Na wschodzie banderowcy uważani są za faszystów i zbrodniarzy. 

Prezydent Wiktor Juszczenko nadał Banderze tytuł bohatera narodowego, a jego następ-

ca Wiktor Janukowycz pozbawił go tego tytułu. W ostatnich latach popularnym symbolem 
jednoczącym Ukraińców stała się pamięć o Wielkim Głodzie. Większość z nich uważa go 
za zaplanowane przez Stalina ludobójstwo. 

Społeczność międzynarodowa postrzega Ukrainę poprzez pryzmat uzależnienia od 
Rosji. Jednak czynnik rosyjski nie był jedynym elementem oddziaływującym na ukraińską 
spójność historyczną. Dopiero przez ostatnie siedemdziesiąt lat, do rozpadu ZSRR  

w 1991 r., obejmował wszystkie terytoria ukraińskie. Na Ukrainie centralnej czynnik polski 
był silniejszy w wielu przypadkach do 1914 r., a na Ukrainie zachodniej aż do II wojny 
światowej. Należy podkreślić, że odegrał on jednocześnie bardzo ważną rolę w historii 
Ukrainy. To wielowymiarowy antagonizm polsko-ukraiński kształtował ukraińską tożsa-

mość, a dzięki Rzeczpospolitej Ukrainę ogarnęły idee zachodu. Społeczne podziały na tle 
historycznym w dużej mierze wynikają z wielowiekowego uzależnienia terytorium dzisiej-

szego państwa ukraińskiego, w całości lub w części, od silniejszych sąsiadów (Rys. 10). 
Dopełniają je wykazane wcześniej różnice w zakresie poczucia tożsamości narodowej  
i państwowej oraz zróżnicowanie, a miejscami nijakość, etniczno-językowa. 

                                                           
82 T. Stryjek, Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Wydawnictwo 

Naukowe „Scholar”, Warszawa 2014, s. 167–182. 
83 M. Szumiło, Ukraina od wieków podzielona. Czy historia się powtórzy?, http://historia.org.pl (dostęp: 

11.01.2017 r.). 
84 A. Warchił, Jarosław Hrycak… (dostęp: 16.12.2016 r.). 
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Rysunek 10. Historyczno-terytorialna przynależność ziem dzisiejszej Ukrainy 

 

Źródło: M. Agnosiewicz, Słowiańskie dziedzictwo Polski, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10026 (dostęp: 
11.01.2017 r.). 

Rysunek 11. Ziemie i państwowość ukraińska w propagandzie rosyjskiej 

 

Źródło: Выход Из тупика, http://rnto.livejournal.com/294430.html (dostęp: 11.01.2017 r.). 
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Nowe władze Ukrainy, po wydarzeniach na Majdanie Swobody w 2014 r., podjęły ra-

dykalne działania zmierzające do „desowietyzacji” polityki historycznej. Jest to w dużej 
mierze próba wyjścia naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. Działania w tym zakre-

sie sprowadzają się głównie do usuwania pomników i symboli komunistycznych. Zrezy-

gnowano z używania obowiązujących dotychczas terminów „Wielka Wojna Ojczyźniana”  
i „Dzień Zwycięstwa”, nie rezygnując jednak z uroczystych obchodów zakończenia II 
wojny światowej. Biorąc pod uwagę oficjalną rosyjską retorykę, która utożsamia czynny 
patriotyzm ukraiński z przejawami faszyzmu, sądzić należy, że znaczna część Ukraińców 
przyjmie z zadowoleniem antysowiecki i antyrosyjski zwrot w oficjalnej polityce historycz-

nej. Jest on poniekąd podyktowany obecnymi potrzebami będącymi po części pochodną 
zbrojnego konfliktu na wschodzie państwa, a po części przeciwdziałaniem rosyjskiej 
retoryce historycznej związanej z ukraińską państwowością. 

ZAKOŃCZENIE 

Ukraina od pierwszych dni po uzyskaniu niepodległości była państwem z dwujęzycz-

ną strukturą społeczeństwa. Znaczna część jej obywateli, w tym oficjalnie deklarujący 
narodowość ukraińską, posługiwała się w mowie i piśmie wyłącznie lub zwykle językiem 
rosyjskim. Wielu z nich, nie będąc etnicznymi Rosjanami, uważało rosyjski za język oj-

czysty. Inni, mimo że odczuwali ukraińską narodowo-językową świadomość, traktowali 
język rosyjski jako podstawowy środek komunikowania. Państwo ukraińskie, reprezento-

wane przez poradzieckie elity, ze względów pragmatycznych od samego początku tole-

rowało szeroką obecność rosyjskiego w życiu publicznym i politycznym. W życiu kultural-

nym rosyjski utrwalały media rosyjskojęzyczne, które zdominowały kulturę masową. 
Ćwierćwiecze niepodległości zmniejszyło jedynie odsetek przyznających się do posługi-

wania się rosyjskim i zwiększyło, szczególnie wśród młodszego pokolenia rdzennych 

Ukraińców, liczbę komunikujących się przy użyciu surżyka. Surżyk negatywnie wpływa 
na sytuację językową. Wraz z niedbale przekazywaną rosyjską popkulturą, wszechobec-

ną w mediach. rozmywa normy językowe. 
Pod względem językowym utrzymuje się klarowny podział Ukrainy. Na zachodzie 

zdecydowanie dominuje ukraiński, a na wschodzie i południu rosyjski. Proces oficjalnej 
ukrainizacji życia politycznego i społecznego należy uznać w dużej mierze za fasadowy. 
W rzeczywistości znaczne obszary ukraińskiego państwa ogarnięte były, i nadal pozosta-

ją, żywiołową rusyfikacją. Przyczyniła się do tego w znacznym stopniu nijaka, w przypad-

ku dwóch pierwszych prezydentów, lub jawnie prorosyjska postawa władz państwowych 
jak to miało miejsce za prezydentury Wiktora Janukowycza. Analizując wyniki badań 
dotyczące języka komunikowania na Ukrainie, uznać należy, że większość społeczeń-
stwa ma tolerancyjno-obojętny stosunek do kwestii językowych. Objawia się to między 
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innymi w znacznym poparciu dla nadania rosyjskiemu rangi pełnoprawnego, obok ukra-

ińskiego, języka państwowego. 
Rozpatrując kwestie językowe, które w zasadniczy sposób rzutują na poczucie przy-

należności narodowej i państwowej, należy uznać, że dwujęzyczność na Ukrainie jest 
faktem. Dwadzieścia pięć lat niepodległości, gdzie ukraiński ma status języka państwo-

wego, dobitnie świadczy o tym, że jest to zjawisko trwałe. W praktyce kwestie językowe 
nie są w pełni kontrolowane przez państwo. Nie uregulowały ich u progu niepodległości, 
bo nie mogły lub raczej nie chciały, rosyjskojęzyczne (postkomunistyczne) elity politycz-

ne. Sytuacji językowej nie zmieniła także, zakładając że jest pełna, ukrainizacja szkolnic-

twa. Oddolne dążenie do ustanowienia dwóch języków urzędowych i utrzymujący się na 
niezmienionym poziomie wzrost znaczenia języka rosyjskiego w życiu publicznym pod-

waża jeden z najważniejszych atrybutów państwa jakim jest język państwowy. Język  
w samoidentyfikacji społeczeństwa Ukrainy, z jego punktu widzenia, nie stanowi w więk-

szości przypadków poważnego problemu. Generalnie społeczeństwo nie odczuwa dys-

kryminacji i zarazem narzucania standardów na tle językowym. Wykazując pod tym 
względem tolerancyjną nijakość, jest podatne na wszechobecną rusyfikację, a co za tym 
idzie na wynarodowienie. Kwestie językowe są bardzo istotne dla elit intelektualnych  

i środowisk nacjonalistycznych, szczególnie ukraińskich. Język stanowi dla nich podsta-

wowe narzędzie ekspansji i panowania ideologicznego. Ukraiński jest niezbędnym in-

strumentem służącym odbudowie ukraińskiej świadomości narodowej, a przez to 

wzmacnia ukraińską państwowość. Paradoksalnie elity, zarówno ukraińskie jak i rosyj-

skie, razem wzięte stanowią mniejszość społeczeństwa Ukrainy. Jednak to dzięki nim 
mamy do czynienia z „dwoma skonfliktowanymi Ukrainami”. Przy czym należy sobie 
uzmysłowić, że stawką tego konfliktu jest unarodowienie (ukrainizacja lub rusyfikacja) 
społeczeństwa, a co za tym idzie utrzymanie niezależnego bytu państwowego. 

Liberalne podejście społeczeństwa do kwestii językowych nie oznacza, że nie sta-

nowią one poważnego problemu. Z punktu widzenia nowych ukraińskich elit politycznych, 
szczególnie po aneksji Krymu i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, problem języ-

kowy zyskał na znaczeniu. Kijów wzorem wieloetnicznych państw zachodnich mógłby 
bez większych trudności zaakceptować dwujęzyczność własnego społeczeństwa. Jednak 
ta dwujęzyczność utrudnia funkcjonowanie państwa od momentu jego ustanowienia. 
Język rosyjski będąc zarazem nośnikiem rosyjskiej kultury i tradycji negatywnie wpływa 
na konsolidację społeczno-państwową. Pogłębiają ją wspólne rosyjsko-ukraińskie trady-

cje państwowości sięgające Rusi Kijowskiej oraz wielowiekowa obecność państwa rosyj-

skiego na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Systematyczna rusyfikacja i sowietyzacja  

w trakcie dwóch ostatnich stuleci w znaczący sposób zdegenerowała część etnicznych 
Ukraińców. W wielu wypadkach doprowadziło to do zaniku poczucia tożsamości narodo-

wej. Federacja Rosyjska traktuje język jako narzędzie służące daleko idącej reintegracji, 
zarówno w sferze duchowej (kulturowo-symbolicznej) jak i politycznej. Sprzyja temu idea 
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„jednej Rusi” i jednego prajęzyka. Kwestie językowo-historyczne są stale obecne w rosyj-

skiej indoktrynacji ideologicznej, która spotyka się z pozytywnym odbiorem na Ukrainie 
ze względu na funkcjonującą tam dużą liczebnie mniejszość rosyjską i rosyjskojęzyczną. 
Sytuacja ta wymusza na władzach ukraińskich podjęcie aktywnej pro ukraińskiej polityki 
historyczno-językowej, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącego w siłę rosyj-

skiego ruchu szowinistycznego na Ukrainie. 
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STRESZCZENIE 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych czynników składających się na 
tak zwany rosyjski problem Ukrainy. Wśród nich szczególne miejsce zajmują kwestie 
związane z poczuciem przynależności narodowej ludności pochodzenia ukraińskiego. 
Zostały one ukazane na tle ukraińskiej tradycji historyczno-kulturowej. 

Artykuł rozpoczyna szerokie wprowadzenie dotyczące poczucia przynależności na-

rodowej i państwowej. Następnie przedstawiono ukraińsko-rosyjskie zależności narodo-

wo-językowe. W dalszej części autor odnosi się do pasma czynników historyczno-

kulturowych, które na przestrzeni wieków doprowadziły do defragmentaryzacji ukraińskiej 
tożsamości narodowej. Istotne miejsce poświęcono w artykule zmianom w strukturze 
etnicznej na obszarze dzisiejszej Ukrainy. 

Słowa kluczowe: naród, świadomość narodowa, tożsamość narodowa, język, historia 

SUMMARY 

The aim of the following article is to display selected factors contributing to the so 

called Ukraine’s Russian problem. Among them national identity issues occupy a special 

place and they have been presented against the background of Ukrainian history and 

culture. 

The article starts with a broad introduction to the feeling of national and state identity. 

In the following part the author refers to the array of historical and cultural factors which 

for many centuries have been disintegrating Ukrainian national identity. A vital part of the 

article has been devoted to the changes in the ethnic structure on the territory of today’s 
Ukraine.  

Key words: nation, national awareness, national identity, language, history 
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OBLICZA WOJNY HYBRYDOWEJ NA TERYTORIUM UKRAINY  
STANOWISKO FEDERACJI ROSYJSKIEJ, SOJUSZU 
PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ 

WPROWADZENIE 

Opisując złożoność współczesnych konfliktów najczęściej używa się określeń nie-

konwencjonalność, asymetryczność, hybrydowość1, wojna nowej generacji oraz wojna 

kontrolowanego chaosu2. Istotną cechą wojen XXI wieku jest uczestnictwo zarówno 
podmiotów państwowych, jak i niepaństwowych, które łączą konwencjonalne sposoby 
prowadzenia walki z metodami pozostającymi poza obszarem tradycyjnego rozumienia 
operacji wojskowych.  

Określenie wojna hybrydowa przede wszystkim odnosi się do strategii podmiotów 
niepaństwowych, trudniących się głównie działalnością przestępczą, terrorystyczną (np. 
Hezbollah), jednakże termin ten nabrał nowego znaczenia po aneksji Krymu i pozosta-

łych działaniach prowadzonych przez siły rosyjskie we wschodniej części Ukrainy3.  

Społeczność międzynarodowa niemal powszechnie utożsamiła określenie wojna hy-

brydowa z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, chociaż te metody walki Rosja wyko-

                                                           
1 Hybrydowość we współczesnych koncepcjach konfliktów polega na łączeniu dawnych (konwencjonal-

nych) i nowoczesnych (niekonwencjonalnych) sposobów prowadzenia wojen na rzecz osiągnięcia zamierzo-
nych celów strategicznych. W XXI w. cechy hybrydowości nie są zarezerwowane wyłącznie dla samego 
charakteru walki, ale również mogą stać się atrybutem strony walczącej, przestrzeni konfliktu (pola walki),  
a także źródła konfliktu. A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] Asyme-
tria i hybrydowość. Stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego, Warszawa 2011, s. 10–11. 

2 Wojna kontrolowanego chaosu jest nastawiona na destabilizację państwa przeciwnika w wymiarze po-
litycznym i ekonomicznym, dezintegrację państwa, a w konsekwencji jego rozpad oraz zmianę ośrodka 
władzy politycznej i podporządkowanie go okupantowi. Według Olgi Wasiuty, wojna kontrolowanego chaosu 
niszczy przeciwnika w sposób totalny, odbierając państwu atrybuty jego suwerenności wewnętrznej i ze-
wnętrznej. O. Wasiuta, Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim dyskursie 
politycznym i wojskowym, „Przegląd Geopolityczny” 2016, nr 17, s. 28. 

3 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/social-media-
tool-hybrid-warfare, „Social Media as a Tool of Hybrid Warfare”, s. 9 (dostęp: 17.01.2017 r.). 
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rzystała również w wojnie z Gruzją w 2008 roku. Bez wątpienia konflikt o charakterze 
hybrydowym stał się punktem zwrotnym w ewolucji pojmowania i kształtowania bezpie-

czeństwa euroatlantyckiego, gdyż współczesne operacje wykorzystują innowacyjność  
i technologie, stając się tym samym nowym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się 
państwa w XXI wieku4. Brak potwierdzonego prawnie lub politycznie rozgraniczenia, 

które przykłady ataków np. na sieci informatyczne lub jakie działania sabotażowe stają 
się aktami wojennymi, determinuje trudności w rozumieniu i definiowaniu wojny hybrydowej.  

Konsekwencje rosyjskich działań hybrydowych na Ukrainie mają szczególne znacz-

nie dla byłych państw satelickich Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(ZSRR), zwłaszcza dla krajów nadbałtyckich5, które zostały uznane za najbardziej zagro-

żone ekspansjonistyczną polityką Federacji Rosyjskiej o wyraźnych cechach rewizjoni-

zmu6. Nie bez powodu Sojusz Północnoatlantycki (NATO) zobowiązał się do utworzenia 
od lutego 2015 roku nowych stanowisk dowodzenia w Estonii, Polsce, na Łotwie i Litwie7. 

W artykule autorka podjęła próbę przedstawienia stanowisk Federacji Rosyjskiej, 

NATO oraz Unii Europejskiej (EU) wobec konfliktu na Ukrainie. Kluczowe okazało się 
pytanie w jakim stopniu NATO i UE są w stanie odpowiedzieć na wyzwania związane  
z wojną hybrydową.  

                                                           
4 Strona internetowa International Centre for Defence and Security, https://www.icds.ee/publications/ ar-

ticle/the-challenges-of-hybrid-warfare/, E. Hunter, P. Pernik, The Challenges the Hybrid Warfare, Estonia 
2015, s. 4 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

5 Rosyjska polityka zagraniczna wobec państw nadbałtyckich, przede wszystkim Łotwy i Estonii uległa 
radykalnej zmianie ze względu na istotne problemy graniczne i narodowościowe (przesunięcie granicy  
z Łotwą i Estonią w 1944 roku na korzyść ówczesnego ZSRR i późniejsze traktaty graniczne z 2007 i 2014 
roku, potwierdzające przynależność części łotewskiego powiatu abreńskiego oraz estońskiego rejonu pe-
czorskiego i Iwangorodu do Federacji Rosyjskiej), a także z uwagi na wstąpienie państw bałtyckich do struk-
tur Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, co niewątpliwie oznaczało fiasko rosyjskiej wizji odbu-
dowy mocarstwa w granicach dawnego ZSRR. V. Herasymenko, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obsza-
ru postradzieckiego w świetle paradygmatu realistycznego, „Przegląd Geopolityczny” 2016, t. 18, s. 127–128. 

6 Rewizjonizm w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej uwidocznił się w latach 2006–2007 i polegał 
na podejmowaniu przez władze Kremla działań zmierzających do zmiany retoryki i modelu kontaktów  
z Zachodem. Stabilność polityczna oraz skuteczne starania Rosji o permanentne zwiększanie potencjału 
wojskowego, a także modernizacja sił zbrojnych zdeterminowały poniekąd jej wizję porządku globalnego,  
w której to właśnie Rosja uzurpowała sobie prawo do posiadania uprzywilejowanej, co więcej nadrzędnej, 
wobec pozostałych części świata, pozycji na arenie międzynarodowej, domagając się tym samym przyznania 
roli decydenta w europejskich i światowych kwestiach politycznych, ekonomicznych oraz militarnych. Tożsa-
mą retorykę Rosji mogliśmy zaobserwować w przypadku polemiki na temat przyszłości Wspólnoty Niepodle-
głych Państw (WNP), gdyż Rosjanie domagali się od społeczności międzynarodowej pozostawienia tego 
obszaru w strefie wpływów rosyjskich, wykluczając jednocześnie możliwości rozszerzenia NATO o państwa 
należące do WNP. Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/ publika-
cje/prace-osw/2009-12-20/rosyjski-rewizjonizm-wobec-zachodu, M. Kaczmarski, Rosyjski rewizjonizm wobec 
Zachodu, OSW, Warszawa 2009, s. 5–6 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

7 Strona internetowa International Centre for Defence and Security, https://www.icds.ee/publications/ ar-
ticle/the-challenges-of-hybrid-warfare/, E. Hunter, P. Pernik, The Challenges the Hybrid Warfare, Estonia 
2015, s. 4 (dostęp: 17.01.2017 r.). 
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STANOWISKO FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

Istotny wpływ na postrzeganie wojny hybrydowej przez Federację Rosyjską miały te-

zy generała armii Walerija Gierasimowa8 – szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej, który w 2013 roku przedstawił założenia tzw. wojny nowej genera-

cji9. Gierasimow, przytaczając przykłady tzw. arabskiej wiosny oraz działań na Bliskim 
Wschodzie, zaprezentował swoje poglądy na temat trendów i znaczących zmian charak-

teru konfliktów XXI wieku, wskazując na wyraźne zacieranie się granic pomiędzy czasem 
pokoju a stanem wojny. Zdaniem Gierasimowa, niekonwencjonalne (niemilitarne) sposo-

by prowadzenia wojny wyparły podejście klasyczne. Do najbardziej skutecznych narzędzi 
niemilitarnych Gierasimow zaliczył: sabotaż, inwigilację przeciwnika, propagandę, dezin-

formację, oddziaływanie psychologiczne, jak również działania w sferze politycznej i eko-

nomicznej, polegające w głównej mierze na sankcjach ekonomicznych, destabilizacji 
społeczeństwa i struktur państwowych, izolacji politycznej lub rozlokowaniu na terytorium 
wroga międzynarodowych sił pokojowych, przeciwdziałających rzekomo aktom narusza-

nia praw człowieka. Skuteczność działań wojennych, w ocenie Gierasimowa, zależy od 
wsparcia sił specjalnych oraz walki w przestrzeni informacyjnej, dostarczającej szerokie-

go spektrum asymetrycznych możliwości zmniejszenia potencjału wroga10. 

Zaniepokojenie wśród zachodnich badaczy wojny hybrydowej wzbudził przede 
wszystkim opis poszczególnych etapów wojny nowej generacji, którą charakteryzuje ini-
cjowanie działań zbrojnych w czasie pokoju, bez konieczności wypowiadania wojny. 
Wojna nowej generacji polega zatem na zniszczeniu potencjału militarnego, politycznego 
oraz ekonomicznego wroga poprzez precyzyjne uderzenia w infrastrukturę krytyczną  
z wykorzystaniem zaangażowania sił specjalnych oraz cywilnych formacji o charakterze 

paramilitarnym. Kluczowego znaczenia w starciu niekonwencjonalnym nabiera również 

                                                           
8 M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbroj-

nych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 14; Strona internetowa 
Uniwersytetu w Helsinkach,http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/presentations/papers/ap_1_ 
2016.pdf, B. Renz, H. Smith, Russia and Hybrid Warfare – going beyond the label, „Papers Aleksanteri” 
2016, nr 1, s. 8–10 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

9 Zainteresowanie wojną nowej generacji wykazywali również inni rosyjscy eksperci do spraw wojny – 
pułkownik Sergiej Czekinow oraz generał Sergiej Bogdanow. Przedmiotem zainteresowań specjalistów była 
ewolucja walki zbrojnej w XXI w. Czekinow i Bogdanow zwrócili uwagę na wzrost roli sztucznej inteligencji, 
nanotechnologii, broni perspektywicznej generacji, broni wiązkowej, laserowej, plazmowej, psychotronicznej 
oraz broni geofizycznej (dzięki której jest możliwe ingerowanie w litosferę, jonosferę, atmosferę, zmiany 
klimatyczne). Eksperci zasugerowali, że istotną cechą XXI w. będzie prowadzenie działań zbrojnych nie tylko 
w przestrzeni powietrznej, ale również kosmicznej. Według Czekinowa i Bogdanowa, zaawansowany rozwój 
technologiczny zmienił w sposób diametralny oblicze współczesnych konfliktów zbrojnych, powodując znacz-
ne skrócenie czasu przygotowania operacji dzięki utrzymywaniu sił stałej gotowości. Wykorzystanie walki 
informacyjnej oraz niewielkich sił specjalnych wyznaczyło zupełnie nowy paradygmat konfrontacji militarnych. 
M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji”…, s. 16. 

10 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/msnegovaya-putins-
information-warfare-ukraine, M. Snegovaya, Putin’s Information Warfare in Ukraine, s. 12 (dostęp: 17.01.2017 r.). 
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tzw. strategia działań pośrednich, która umożliwia przesunięcie operacji w sferę, w której 
przeciwnik dysponuje znacznie mniejszym potencjałem w stosunku do agresora, zapew-

niając rozstrzygnięcie konfliktu na zasadach korzystnych dla silniejszego. W opinii Giera-

simowa, niekonwencjonalne metody walki nie stanowią nowego podejścia do konfliktów, 
bowiem zostały nakreślone już przez starożytnego stratega Dalekiego Wschodu Sun 

Tzu11. 

Wizja tzw. wojny nowej generacji, przedstawiona przez gen. Gierasimowa, stała się 
poniekąd asumptem do podjęcia konkretnych działań Kremla na rzecz modyfikacji dok-

tryny wojennej z 2010 roku. W nowelizacji doktryny, podpisanej przez prezydenta Władi-

mira Putina 29 XII 2014 roku, dokonano istotnych zmian w postrzeganiu relacji na linii 

Rosja–NATO. O ile zapisy doktryny z 2010 roku uwzględniały współpracę Rosji z NATO 
na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa zbiorowego, o tyle w dokumencie z 2014 

roku Sojusz stał się głównym przeciwnikiem geopolitycznym Federacji12. Radykalna 

zmiana statusu NATO w kontaktach z Rosją została również podtrzymana w planie obro-

ny Federacji Rosyjskiej na lata 2016–2020, uchwalonym 1 I 2016 roku13.  

Rosyjska ocena rzeczywistości politycznej, ujęta w nowej doktrynie, zdaje się nosić 
znamiona nawoływania do powrotu zimnowojennego porządku światowego, jednakże 
opartego na systemie odstraszania (powstrzymywania) niejądrowego. Zdaniem Kremla, 
nowa doktryna wojenna powstała jako odpowiedź na amerykański system obrony prze-

ciwrakietowej i permanentne zwiększanie potencjału militarnego NATO z jednoczesnymi 
dążeniami poszerzania Sojuszu o nowe państwa Europy Wschodniej14. Doktryna zawiera 

opis istotnych zmian we współczesnych relacjach pomiędzy podmiotami stosunków mię-
dzynarodowych oraz w sposób enumeratywny przedstawia zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa Federacji Rosyjskiej, wraz z wykazem działań, jakie należy podjąć w zakresie neu-

tralizacji owych zagrożeń i zapobiegania konfliktom militarnym.  

Chociaż w rosyjskiej doktrynie wojennej oficjalnie nie pojawia się określenie wojna 
hybrydowa, przykłady aktywności Rosji na rzecz zagwarantowania własnego bezpie-

czeństwa wpisują się w rosyjskie myślenie strategiczne, ukierunkowane na eliminację 
potencjalnych zagrożeń za pomocą środków pozamilitarnych, politycznych i dyploma-

                                                           
11 Strona internetowa Uniwersytetu w Helsinkach, http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/-

presentations/papers/ap_1_2016.pdf, B. Renz, H. Smith, Russia and Hybrid Warfare – going beyond the 
label, „Papers Aleksanteri” 2016, nr 1, s. 8–10 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

12 Strona gazety internetowej „Wzglad”, http://vz.ru/politics/2014/12/29/722699.print.html, „НАТО – наш 
главный геополитический противник” (dostęp: 17.01.2017 r.). 

13 Strona internetowa Polskiej Agencji Prasowej, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,452116,-
wszedl-w-zycie-rosyjski-plan-obrony-na-lata-2016-20.html, „Wszedł w życie rosyjski plan obrony na lata 2016–2020” 
(dostęp: 17.01.2017 r.). 

14 Strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Doktryna-
FederacjiRosyjskiej.pdf, „Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej”, s. 5 (dostęp: 17.01.2017 r.). 
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tycznych15. Zatem, wojna hybrydowa, zwłaszcza prowadzona w przestrzeni informacyj-

nej, jest w doktrynie z 2014 roku poniekąd „usankcjonowana”.  
Nową jakość doktryny z 2014 roku, w porównaniu z jej poprzednimi wersjami, stano-

wi wyeksponowanie znaczenia niemilitarnych struktur organizacyjnych wspierających 
działania poprzez przesunięcie operacji w sferę informacyjną i cyberprzestrzeń16. Nie 

ulega wątpliwości, że rosyjska koncepcja wojny hybrydowej nawiązuje do paradygmatu 
zachodniego, konfrontując go jednak z rosyjskimi potrzebami, tradycją, kulturą i doświad-

czeniami historycznymi. Zachodnie wizje wojny hybrydowej w wersji rosyjskiej oznaczają 
mocno selektywne podejście do koncepcji obrony i ataku, dającej się pogodzić z intere-

sami geostrategicznymi Federacji Rosyjskiej.  

Jest wręcz kuriozalnym, iż taktyka, którą skrupulatnie stosuje Federacja Rosyjska 
wobec Ukrainy poprzez wojnę psychologiczną i informacyjną, została uznana przez wła-

dze Kremla za jedno z kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i suweren-

ności narodu rosyjskiego (w przypadku wykorzystania taktyki przez inne państwa prze-

ciwko Rosji). Przykłady działań hybrydowych, zagrażających suwerenności Federacji, 

paradoksalnie stały się podstawowym narzędziem tego państwa w kontaktach z innymi 
przedstawicielami społeczności międzynarodowej i zostały uznane przez Kreml jako 
obligatoryjne do realizacji wytyczonych celów ekspansjonistycznych17. 

Analizując działania Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, można skonstatować, 
iż jednym z przejawów wojny hybrydowej stała się wojna informacyjna (wojna, w której 
systemy informacyjne traktuje się jako narzędzie walki lub jej cel)18, która nabrała nowe-

go, szerszego znaczenia. Podczas, gdy Zachód kładzie nacisk na informacje operacyjne 
w odróżnieniu od konkretnych działań wojennych, w rosyjskiej doktrynie wojennej zauwa-

żamy wyraźne definiowanie wojny współczesnej jako konfrontacji pomiędzy dwoma lub 
więcej państwami w przestrzeni informacyjnej, która to konfrontacja zmierza głównie do 

                                                           
15 Ibidem. 
16 Należy zaznaczyć, iż rozważania rosyjskich ekspertów do spraw wojskowych od kilku lat skupiają się 

na cyberprzestrzeni i cyberzagrożeniach. Potwierdzeniem nowego trendu było wystąpienie w marcu 2012 
roku wicepremiera Rosji Dimitrija Rogozina, który zadeklarował utworzenie rosyjskiego cyberdowództwa – 
odpowiednika Unitetd States Cyber Command (Cyberdowództwo Stanów Zjednoczonych Ameryki). Strona 
internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_57_pl_sily_-
zbrojne_net.pdf, J. Darczewska, Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej. Dokumenty strate-
giczne, s. 21 (dostęp: 31.01.2017 r.); Strona internetowa Tass Russian News Agency, http://tass.com/archive/ 
672082, Russia may form cyber command – Rogozin” (dostęp: 3.02.2017 r.). 

17 Strona internetowa International Centre for Defence and Security, https://www.icds.ee/publications/ 
article/the-challenges-of-hybrid-warfare/, E. Hunter, P. Pernik, The Challenges the Hybrid Warfare, Estonia 
2015, s. 5 (dostęp: 10.01.2017 r.). 

18 Strategia i istota wojny informacyjnej została obszernie omówiona w monografii Gregory’ego J. Rat-
tray’a. G.J. Rattray, Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni, przekł. J.B. Szporko, Wydawnictwa Naukowo- 
-Techniczne, Warszawa 2001, s. 19–170. 
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eliminacji potencjalnego wroga poprzez19: 1) zniszczenie systemów informatycznych oraz 
zasobów o kluczowym znaczeniu; 2) osłabienie systemu politycznego, społecznego i gos-

podarczego; 3) indoktrynację społeczeństwa ukraińskiego, aby doprowadzić do destabili-
zacji państwa; 4) wyłączenie elementów kluczowych uniemożliwiających przeciwnikowi 
prowadzenie dalszych działań (tzw. operacje rozstrzygające)20; 5) zmuszenie państwa do 
podejmowania decyzji korzystnych dla Rosji.  

Wojna informacyjna w wydaniu Rosji nie ogranicza się tylko do działań psycholo-

gicznych, ale jest również wymierzona w systemy dowodzenia i kontroli, zakłócając wła-

ściwe funkcjonowanie logistycznych systemów łączności rządowej i wojskowej, tak jak 

miało to miejsce w trakcie wojny z Gruzją w 2008 roku21.  

Jednak zdecydowana większość ataków cybernetycznych jest natury psychologicz-

nej, gdyż Rosjanie posługują się mediami społecznościowymi22 jako narzędziem wojny 
hybrydowej do szerzenia dezinformacji i nastrojów antyzachodnich (ang. Weaponization 

of Social Media)23. Wspomniane określenie Weaponization of social media odnosi się do 
wykorzystywania social media do wsparcia działań militarnych.  

Thomas Nissen – specjalista z Centrum NATO do spraw Komunikacji Strategicznej 

(StratCom), wyróżnił sześć sposobów militaryzacji mediów społecznościowych, stosowa-

nych między innymi przez Rosję, do których zaliczył24: 1) targetowanie (ang. Targetting) 

– integralną część wojny cybernetycznej polegającą na niezwykle precyzyjnym doborze 

celu za pomocą np. geolokalizacji adresu IP; 2) wywiad (ang. Intelligence) – stały monito-

ring działań w mediach społecznościowych i danych w nich zamieszczanych, systema-

tyczne poszukiwanie potrzebnych informacji i ich gromadzenie, a także wykorzystanie 
zgromadzonego zasobu danych w celu zmylenia przeciwnika; 3) wojnę psychologiczną 
                                                           

19 Strona internetowa International Centre for Defence and Security, https://www.icds.ee/ publiccations/ 
article/the-challenges-of-hybrid-warfare/, E. Hunter, P. Pernik, The Challenges the Hybrid Warfare, Estonia 
2015, s. 4 (dostęp: 10.01.2017 r.). 

20 M. Kaszuba, Nowy wymiar współczesnej wojny, [w:] Współczesne bezpieczeństwo militarne, red. M. Ku-
biak, A. Turek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa–Siedlce 2012, s. 56. 

21 Według Światowej Oceny Zagrożeń Amerykańskiej Agencji Wywiadu z 2015 roku, Rosja została 
uznana za jedną z największych potęg w obszarze ofensywnych zdolności cybernetycznych, która jest  
w stanie kontrolować systemy infrastruktury krytycznej wroga wykorzystując złośliwe oprogramowanie. 
Strona internetowa International Centre for Defence and Security, https://www.icds.ee/publications/article/ 
the-challenges-of-hybrid-warfare/, E. Hunter, P. Pernik, The Challenges the Hybrid Warfare, Estonia 2015,  
s. 5 (dostęp: 10.01.2017 r.). 

22 Szerzej na temat roli mediów społecznościowych w strategiach hybrydowych zob. Strona internetowa 
NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/social-medias-role-hybrid-strategies-
author-thomas-elkjer-nissen, T. E. Nissen, Social media’s role in „Hybrid Stretegies”, s. 4–8 (dostęp: 
17.01.2017 r.). 

23 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/social-media-
tool-hybrid-warfare, „Social Media as a Tool of Hybrid Warfare”, s. 13–20 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

24 Szerzej na temat wykorzystania mediów społecznościowych do wsparcia działań militarnych zob. 
Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/thomas-nissen-wea-
ponization-social-media, T. Nissen, #TheWeaponizationOfSocialMedia, Kopenhaga 2015, s. 74–103 (dostęp: 
19.01.2017 r.). 
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(ang. Psychological Warfare) – działania, które polegają na rozpowszechnianiu informacji 
wpływających na mentalność, emocje i wartości przeciwnika; metodami kluczowymi woj-

ny psychologicznej są dezinformacja i falsyfikowanie rzeczywistości, szeroko rozumiana 
propaganda; 4) działania w sferze cybernetycznej (ang. Cyber-Operations) – ataki na 

sieć internetową polegające na przejmowaniu kont poprzez odmowę dostępu, zmierzają-
ce do zmiany haseł, a tym samym zawartości profilów, zakłócania funkcjonowania lub 
wygaszania istniejących stron internetowych; przechwytywanie haseł, danych; 5) działa-

nia defensywne (ang. Defence) – identyfikację pojawiających się zagrożeń, operacje 
ochrony technicznej kont, profili, platform oraz stron internetowych na poziomie syste-

mowym; zapobieganie wyciekowi informacji poufnych przez zastosowanie szyfrowania; 

aktywność na rzecz przeciwdziałania szpiegostwu; 6) dominację i kontrolę (ang. Com-

mand and Control) – social media jako narzędzie ułatwiające proces decyzyjny poprzez 
komunikację wewnętrzną, koordynację i synchronizację działań; media społecznościowe 
stanowią doskonałą okazję do bezkarnego funkcjonowania podmiotów niepaństwowych, 

gdyż wykorzystanie ich w procesie dowodzenia rozmywa niejako odpowiedzialność za 
działania niezgodne z prawem i utrudnia dotarcie do głównych ośrodków dowodzenia  
w celu unicestwienia zagrożenia. 

Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez Rosję w wojnie przeciwko Ukra-

inie potwierdziła akcja hakerów b0ltai.org, którzy ujawnili korespondencję z internetowej 
agencji badawczej, uwierzytelniając tym samym jej powiązania z Kremlem. Ponadto, 
Rosjanie skrupulatnie falsyfikowali rzeczywistość hakując, na kilka dni przed ukraińskimi 
wyborami parlamentarnymi, elektroniczne billboardy reklamowe i umieszczając na nich 
film oskarżający polityków ukraińskich o zbrodnie wojenne na wschodzie Ukrainy. Za 
akcję były odpowiedzialne grupy „Cyber Berkut”25. Nie ulega wątpliwości, że rosyjskie 
próby dezinformacyjne okazały się niezwykle skuteczne i bez wątpienia służyły indoktry-

nacji, co nie powinno pozostać bez echa w społeczności międzynarodowej, której podat-

ność na cyberataki wynika przede wszystkim z braku wiążących aktów normatywnych, 

zawierających konkretne wytyczne postępowania w przypadku cyberterroryzmu26.  

Za kluczowe ramy tematyczne rosyjskiej kampanii informacyjnej uznano między in-

nymi: 1) problemy społeczne i gospodarcze, niezdolność Ukrainy do zapewnienia pań-
stwowości obywatelom; 2) radykalizację opozycji oskarżanej o szerzenie strachu i paniki; 
3) brak porządku społecznego i bezpieczeństwa wykorzystywany jako uzasadnienie 
tworzenia prorosyjskich grup samoobrony we wschodniej Ukrainie; 4) traktowanie Euro-

majdanu jako zaplecza USA i UE, a jego uczestników jak zdrajców; 5) opisywanie Za-

                                                           
25 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/social-media-

tool-hybrid-warfare, „Social Media as a Tool of Hybrid Warfare”, s. 12 (dostęp: 17.01.2017 r.).  
26 Strona internetowa International Centre for Defence and Security, https://www.icds.ee/publications/ 

article/the-challenges-of-hybrid-warfare/, E. Hunter, P. Pernik, The Challenges the Hybrid Warfare, Estonia 
2015, s. 7 (dostęp: 10.01.2017 r.). 
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chodu w kategoriach zła, który wpływa na władze Ukrainy w celu realizacji spisku, inspi-

ruje przemoc i przygotowuje ekstremistów, aby zdestabilizować sytuację na Ukrainie 
(zwłaszcza Rosja oskarża o to Litwę i Polskę); 6) traktowanie wspólnej historii Rosji  
i Ukrainy oraz religii prawosławnej jako elementów integrujących oba narody. 

Jak wynika z przytoczonej tematyki rosyjskiej kampanii informacyjnej, Rosjanie skru-

pulatnie posiłkują się dezinformacją dyskredytując USA i UE. W rosyjskim przekazie 
wyraźnie dominuje mitologizowanie zachodniego środowiska międzynarodowego, które 
stanowi przeszkodę dla Rosji w odbudowie potęgi. Należy mieć na uwadze, iż kampania 
informacyjna w wydaniu Rosji w dalszym ciągu jest zorientowana na odzyskanie dawnej 
strefy wpływów na terytoriach postsowieckich oraz utworzenie wielobiegunowego świata, 
co kłóci się z kolei z wizją USA i próbą utrzymania porządku unipolarnego. W strategii 
Rosji dają się zauważyć inklinacje do eksponowania ideowego charakteru walki. Według 
W. Putina, ekspansja NATO, zamiast zapewnić bezpieczeństwo Europie, zagraża Rosji. 
Ponadto, bliższe relacje Ukrainy z NATO i UE w poważny sposób naruszają założenia 
rosyjskich strategicznych interesów bezpieczeństwa i są sprzeczne z zasadami demokra-

tycznymi. Wspomniane uwarunkowania determinują niejako zachowania Rosji i „uspra-

wiedliwiają” Kreml za wywieranie presji na Ukrainie. Rosja nie ukrywa wrogości wobec 
jakichkolwiek przykładów integracji Ukrainy z Europą i USA, zwłaszcza w wymiarze poli-
tycznym i wojskowym. 

Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy stanowi przemyślaną i w opinii 
Kremla uzasadnioną strategię. Tuż po aneksji Krymu prezydent Putin tłumaczył działania 
Federacji Rosyjskiej: 1) historyczną, duchową i kulturową jednością Rosji i Ukrainy;  
2) tęsknotą za ZSRR; 3) historyczną niesprawiedliwością w kwestii przynależności Krymu 
do Ukrainy27; 4) rzekomym nadużywaniem praw człowieka wobec obywateli rosyjskich na 
Krymie; 5) utożsamianiem Euromajdanu z zamachem, za którym stali nacjonaliści, neo-

naziści, antysemici i rusofoby; 6) uznaniem NATO za zagrożenie (zwłaszcza rozmiesz-

czenie floty Sojuszu w rejonie Krymu); 7) uznaniem przez Rosjan Krymu za ziemię histo-

rycznie rosyjską; 8) powoływaniem się na prawo do samostanowienia narodów zapew-

nionym w Karcie Narodów Zjednoczonych28. Punkt 7 i 8 pozwala stwierdzić, że Putin 
uczynił odzyskanie Krymu istotnym elementem strategii, która miała potwierdzić siłę 
Federacji Rosyjskiej i jej nieograniczoną zdolność do obrony żywotnych interesów geopo-

litycznych, bez względu na możliwe sankcje ze strony UE i NATO. 

                                                           
27 Na temat losów historycznych Krymu zob. M. Gołda-Sobczak, Krym jako przedmiot sporu ukraińsko- 

-rosyjskiego, Silva Rerum, Poznań 2016, s. 79–169. 
28 Putin dostrzegł „analogię” odłączenia się Ukrainy od ZSRR w odłączeniu się Krymu od Ukrainy, co 

więcej przytoczył tekst pisemnego oświadczenia USA z 17 IV 2009 roku w sprawie niepodległości Kosowa, 
tłumacząc, że deklaracja niepodległości, chociaż częstokroć narusza prawo krajowe, nie stanowi deliktu 
prawa międzynarodowego. 



Oblicza wojny hybrydowej na Ukrainie – stanowisko Federacji Rosyjskiej, Sojuszu… 

178 

STANOWISKO SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 

Zdecydowanie odmienne stanowisko w stosunku do poglądów Federacji Rosyjskiej wo-

bec sytuacji na Ukrainie prezentuje NATO. Rozbieżności w ocenie kryzysu wynikają z od-

miennych interesów i celów strategicznych obu podmiotów. O ile Rosja, zdeterminowana 
realizacją wizji supermocarstwa, dąży do podporządkowania sobie dawnych państw 
satelickich ZSRR, o tyle Sojusz kładzie nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa w obsza-

rze euroatlantyckim, dlatego też wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, skoncentrowane na 
destabilizację Europy, spotykają się z ostrym sprzeciwem ze strony NATO.  

Sojusz uznał, iż najbardziej nieprzewidywalnym elementem konfliktu hybrydowego 

na Ukrainie jest rosyjska wojna informacyjna, wykorzystująca wyrafinowane i coraz bar-

dziej efektywne narzędzia wywierania presji na Ukraińcach. Sojusz Północnoatlantycki 

dokonał wnikliwej analizy rosyjskiej kampanii informacyjnej w kontekście narracji rządu 
rosyjskiego, posiłkując się dokumentami strategicznymi – Przeglądem Polityki Zagranicz-

nej z 2007 roku oraz Przeglądem Bezpieczeństwa Państwa z 2009 roku, w których odnajdu-

jemy istotne informacje na temat polityki Federacji Rosyjskiej, zmierzającej do legitymi-

zacji obowiązku państwa do obrony swoich obywateli, również tych zamieszkujących 
poza granicami Rosji. Według NATO, kampania informacyjna Federacji Rosyjskiej jest 
sfokusowana na utrzymanie tzw. rosyjskiego świata, rosyjskiego porządku, zgodnie  
z którym należy zapewnić jednolitą retorykę przekazu medialnego w języku rosyjskim, 
który docierałby w niezmienionej formie poza granice Federacji – chodzi zwłaszcza  
o byłe republiki satelickie ZSRR29.  

Konsekwentna kontrola środków masowego przekazu przez rząd rosyjski jest, zda-

niem NATO, warunkiem sine qua non do realizacji kampanii informacyjnej przeciwko 

Ukrainie. Nie bez znaczenia główne kanały telewizji rosyjskiej mocno zaangażowały się 
w relacjonowanie poddanych falsyfikacji wydarzeń na Ukrainie. Działania polegające na 
tzw. „trollowaniu” w internecie służyły również zakłamanej narracji rządu rosyjskiego.  
W opinii NATO, kontrola nad mediami w zrozumiały sposób utrudniała państwom demo-

kratycznym rywalizację z przekazem ze strony Rosji30. 

Według NATO, narracja rosyjska w mediach koncentrowała się na kilku dominują-
cych kwestiach: 1) zestawianie rosyjskiej słowiańskiej cywilizacji prawosławnej w opozycji 
z dekadencką i chylącą się ku upadkowi Europą; 2) traktowanie Ukrainy jako integralnej 

części tzw. Eurazji31 oraz utworzenie unii celnej (Rosja, Ukraina, Białoruś i Kazachstan), 

                                                           
29 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/analysis-

russias-information-campaign-against-ukraine, „Analysis of Russia’s Information Campaign Against Ukraine, 
Exa-ming non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic communications perspectives”, wrze-
sień 2014, s. 10 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

30 Ibidem, s. 11–12. 
31 Termin „Eurazja” ukuł austriacki geolog Edward Suess, tłumacząc, że nie jest możliwe wyznaczenie 

wyraźnej granicy geograficznej pomiędzy Europą a Azją. Wraz z początkiem XX w. nastąpił wzrost znaczenia 
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będącej przeciwwagą dla rynków zachodnich; 3) promowanie świata rosyjskiego, który 
łączy wschodnich Słowian, sugerując tym samym, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy 
stanowią jeden naród z naturalnym prymatem Rosji32; 4) traktowanie Ukraińców jako 
pseudo-naród, który samodzielnie nie potrafi rządzić państwem i zapewnić sobie suwe-

renność; 5) przeświadczenie o braku jednolitego interesu państw członkowskich Unii 

Europejskiej (UE) i stawianie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w opozycji do UE; 
6) prawne i historyczne legitymizowanie działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie33;  

7) obwinianie NATO i UE za sytuację na Ukrainie i definiowanie polityki Rosji wobec 

Ukrainy w kategoriach odpowiedzi na działania Zachodu godzące w interesy rosyjskie34. 

Eksperci NATO są zdania, iż rosyjska kampania informacyjna była kluczowym ele-

mentem działań Rosji na terytorium Ukrainy. Zarówno kampania informacyjna, jak i ope-

racje militarne korespondowały z cechami charakterystycznymi dla nowej formy walki,  
w trakcie której zacierają się granice pomiędzy pokojem a wojną. Główny obszar bitwy 
został poniekąd przeniesiony z pola fizycznego do serc i umysłów społeczności35. Nato-

miast Krym, stał się swoistym sprawdzianem możliwości wykorzystania całkiem nowej 
formy walki, w której hybrydowość i asymetryczność została połączona z intensywną i co 

                                                                                                                                               
nowej wówczas dziedziny naukowej – geopolityki, a jej podstawy teoretyczne skonstruował Halford Mackin-
der, w opinii którego polityka globalna była zależna od tzw. heartlandu (serca kontynentu), gdyż panowanie 
nad heartlandem zapewniało panowanie nad całym światem. Współczesnym kontynuatorem idei Mackindera 
w realiach eurazjatyckich w Federacji Rosyjskiej jest Aleksander Dugin – były doradca Władimira Putina, 
ekspert stosunków międzynarodowych. A. Dugin, zafascynowany geopolitycznym modelem świata Mackin-
dera, utożsamił Rosję z heartlandem, tłumacząc konieczność ekspansji Rosji i odbudowy dawnego imperium 
swoistym mesjanizmem narodowym. A. Dugin zestawił Federację Rosyjską w opozycji do Zachodu, przeko-
nując o jej moralnej, kulturowej i politycznej przewadze. Dyskredytując cywilizację zachodnią i potępiając jej 
hedonistyczne podejście do życia zapewniał, że jedynym narodem zdolnym do władania światem są Rosja-
nie, którzy powinni odzyskać kontrolę nad Europą Środkową, wyzwalając ją spod niszczącego nadzoru 
amerykańskiego i wcielając wraz z innymi państwami Azji do idealnego tworu, jakim ma być Eurazja.  
P. Eberhardt, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny” 2005, t. 72, 
z. 2, s. 171, 182–184. Unia eurazjatycka miała zastąpić Wspólnotę Niepodległych Państw, natomiast ule-
głość Ukrainy miała zagwarantować Rosji bezpieczną egzystencję i swobodną kontrolę nad resztą Europy 
Wschodniej. Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www. stratcomcoe.org/analysis-
russias-information-campaign-against-ukraine, „Analysis of Russia’s Information Campaign Against Ukraine, 
Examing non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic communications perspectives”, wrze-
sień 2014, s. 7 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

32 Ibidem, s. 7, 11. 
33 Ibidem, s. 19. 
34 W opinii NATO Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Wilnie w 2013 roku stał się punk-

tem zwrotnym w relacjach Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, która w swojej polityce zagranicznej obrała zdecy-
dowany kierunek proeuropejski, co poważnie zaburzyło starania Federacji do realizacji idei starożytnej Rosji 
(pierwszego słowiańskiego państwa średniowiecznego funkcjonującego od IX do XIII w.) jako naturalnego 
źródła współistnienia obu narodów słowiańskich. Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, 
http://www.stratcomcoe.org/analysis-russias-information-campaign-against-ukraine, „Analysis of Russia’s Infor-
mation Campaign Against Ukraine, Examing non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic co-
mmunications perspectives”, wrzesień 2014, s. 18 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

35 Ibidem, s. 21 (dostęp: 17.01.2017 r.). 
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więcej efektywną kampanią informacyjną, cyberprzestępczością i działaniami dobrze 
wyszkolonych sił specjalnych36. 

Sojusz, obserwując nielegalną aktywność Rosji we wschodniej części Ukrainy, 
przedstawił swoje oficjalne stanowisko wobec konfliktu o charakterze hybrydowym. Na 
konferencji międzyparlamentarnej w sprawie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-

czeństwa/Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która odbyła się 5 III 2015 roku  
w Rydze zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander Vershbow określił 2014 rok 
przełomowym momentem w kreowaniu nowej rzeczywistości strategicznej. Vershbow 
zdefiniował wojnę hybrydową jako działania łączące w sobie elementy konwencjonalne  
z narzędziami nowej generacji w postaci: 1) ukrytej interwencji; 2) tajnych dostaw broni  
i systemów uzbrojenia; 3) szantażu gospodarczego; 4) obłudy środków dyplomatycznych; 
5) manipulacji medialnej; 6) dezinformacji. Według Vershbowa, wojna hybrydowa, łącząc 
politykę soft i hard power wymaga od NATO wieloaspektowego podejścia do problemu, 
między innymi poprzez wzmocnienie integracji społeczeństwa, poprawę systemów wy-

wiadowczych i ostrzegawczych, a także ochronę infrastruktury informatycznej. Istotnym 
sposobem walki z wojną hybrydową ma być również reforma sektorów obronnych NATO 
i budowa skutecznych sił zbrojnych we współpracy z UE, Organizacją Narodów Zjedno-

czonych oraz Ligą Arabską. Rosja nie może być traktowana jako partner w zapewnianiu 
bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego, gdyż usilnie dąży do destabilizacji i upadku 
Ukrainy. Dlatego też, społeczność międzynarodowa musi zapewnić deeskalację konfliktu 
na Ukrainie, aby zapobiec ekspansji rosyjskiej37. 

Kluczowe dla oceny sytuacji na Ukrainie były również ustalenia szczytu NATO, który 
odbył się w dniach 8-9 VII 2016 roku w Warszawie. W trakcie spotkania wskazano na 

liczne zagrożenia dla wschodnich granic Sojuszu, generowane przez podmioty państwo-

we i niepaństwowe. Uczestnicy szczytu uznali wojnę hybrydową za jedno z największych 
wyzwań z jakimi, obok terroryzmu i cyberprzestępczości, musi zmierzyć się NATO. Agre-

sywne działania Rosji, polegające w głównej mierze na prowokacyjnych działaniach 
wojskowych oraz demonstrowaniu gotowości do realizacji celów politycznych poprzez 
groźbę użycia siły, stały się bez wątpienia źródłem niestabilności w Europie Środkowo-

Wschodniej, naruszając tym samym podstawowe zasady bezpieczeństwa euroatlantyc-

kiego i długofalowe cele, jakimi są pokój i wolność38.  

Sojusz Północnoatlantycki potępił świadomą destabilizację wschodniej Ukrainy, nie-

legalną aneksję Krymu oraz wszelkie prowokacyjne działania wojskowe w pobliżu swych 

                                                           
36 Ibidem, s. 26. 
37 Strona internetowa NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm, „ESDP and 

NATO: better cooperation in view of the new security challenges” (dostęp: 22.01.2017 r.); „Deputy Secretary 
General: NATO–EU cooperation is more important than ever” (dostęp: 22.01.2017 r.). 

38 Strona internetowa NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm#piracy, „War-
saw Summit Communiqué. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016” (dostęp: 30.01.2017 r.). 
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granic, a także w regionach Morza Bałtyckiego, Czarnego i Śródziemnego. Sojusz, rea-

gując na zmienne środowisko bezpieczeństwa, podjął decyzję o zwiększeniu swojej 
obecności we wschodniej części Europy. Pomimo zawieszenia współpracy cywilnej i woj-

skowej z Rosją, nie wykluczono dialogu politycznego w ramach Rady NATO–Rosja. Zda-

niem NATO, jedynie wzajemna wojskowa przejrzystość może przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Dlatego też Sojusz wezwał Rosję do zaangażowania 
się w prace Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) nad noweliza-

cją Dokumentu Wiedeńskiego39. Jednocześnie Sojusz zapewnił, że nie dąży do konfron-

tacji z Federacją Rosyjską i nie stanowi dla niej zagrożenia. Jednakże dopóki Rosja nie 
będzie przestrzegać prawa międzynarodowego nie jest możliwy powrót do relacji NATO–
Rosja na zasadach business as usual40.  

W opinii NATO, warunkiem bezpieczeństwa europejskiego jest autonomiczna, suwe-

renna i stabilna politycznie Ukraina. Zatem Sojusz potępił wszelkie działania Rosji zmie-

rzające do naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy i skrytykował jej nadmierną 
aktywność polegającą na udzielaniu pomocy finansowej i zbrojnej grupom bojowników.  

Ważnym posunięciem NATO, ograniczającym ekspansjonistyczne zapędy Rosji, była 
decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki poprzez obecność sił wielonarodowych w Pol-

sce, Estonii, na Litwie i Łotwie (utworzenie czterech rotacyjnych batalionowych grup 
bojowych). W ocenie NATO, realizacja ustaleń szczytu w kwestii wzmożonej ochrony 
wschodnich granic Sojuszu ma powstrzymać Rosję przed ewentualnym atakiem na pań-
stwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz stanowić swoiste ostrzeżenie o możliwości 
zaangażowania się w konflikt innych państw sojuszniczych. Należy podkreślić, że decy-

zja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO nie stanowiła propozycji rozwiązania konfliktu 
na Ukrainie, nie była nawet adresowana do Ukrainy, dlatego też jej implementacja nie 
mogła przynieść wymiernych korzyści dla Ukraińców. Uzasadnieniem konieczności 
wzmożonej ochrony wschodniej rubieży Sojuszu była agresja Federacji Rosyjskiej wobec 

Ukrainy oraz ćwiczenia wojskowe realizowane przez Rosjan, polegające na symulacji 
ataku na Norwegię i Finlandię. W obliczu pojawiających się realnych zagrożeń ze strony 

                                                           
39 Dokument Wiedeński o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, przyjęty w 1999 roku obejmuje 

zobowiązania w zakresie aktywności wojskowej państw poprzez przekazywanie informacji o siłach zbrojnych, 
aktualnych strategiach i doktrynach wojennych, planowanym uzbrojeniu. Dokument wprowadził procedurę 
konsultacji międzyrządowych w razie wykrycia nadmiernej aktywności wojskowej, bądź pojawienia się groź-
nych incydentów militarnych. Dokument Wiedeński stanowi ważny dla bezpieczeństwa europejskiego akt, 
jednakże wymaga skorygowania poprzez dostosowanie postanowień do aktualnych wyzwań. Szerzej na 
temat Dokumentu zob. Strona internetowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, https://www.pism. 
pl/files/?id_plik=777, R. Śmigielski, M. Terlikowski, Wojskowe środki budowy zaufania i bezpieczeństwa  
w Europie – stan obecny i perspektywy, Biuletyn PISM nr 70, 2009 (dostęp: 30.01.2017 r.). 

40 Strona internetowa NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm#piracy, „War-
saw Summit Communiqué. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016” (dostęp: 30.01.2017 r.). 
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Rosji, Sojusz zadecydował o zwiększeniu gwarancji bezpieczeństwa państw Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Ustalenia w sprawie wschodniej flanki zdeterminowały dokonanie zasadniczych 
zmian w strategii działania Sojuszu, który zrezygnował z koncepcji tzw. reassurance 

(gwarancja) na rzecz deterrence (odstraszanie)41. Zapowiedzi o zwiększeniu ochrony 
wschodnich granic NATO były zgodne z oczekiwaniami państw nadbałtyckich, a konse-

kwentna implementacja postanowień miała przyczynić się do wzmocnienia ich statusu 
bezpieczeństwa. 

Ponadto, na szczycie NATO w Warszawie zatwierdzono tzw. Wszechstronny Pakiet 

Wsparcia dla Ukrainy (ang. Comprehensive Assistance Package – CAP)42 oferujący 
pomoc w zakresie koniecznych reform wielu obszarów, przede wszystkim sektora bez-

pieczeństwa i obronności. Podstawowym celem pakietu jest zreformowanie ukraińskich 
sił zbrojnych zgodnie ze standardami Sojuszu oraz osiągnięcie interoperacyjności z siła-

mi NATO. Kluczowe obszary oferowanej pomocy dotyczą: 1) wzmocnienia nadzoru de-

mokratycznego (zwiększenie roli parlamentu, społeczeństwa obywatelskiego) oraz kon-

troli cywilnej nad sektorem bezpieczeństwa i obrony (poprawa profesjonalnego szkolnic-

twa wojskowego, m. in. poprzez kontynuację Programu DEEP (ang. Defence Education 

Enhancement Programme)43; 2) kontroli dowodzenia, komunikacji i komputeryzacji 

(wzmocnienie zdolności bezpiecznego dowodzenia i kontroli świadomości sytuacyjnej sił 
zbrojnych poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Ukrainą a NATO); 3) logi-

styki i standaryzacji (utworzenie spójnego, zintegrowanego systemu wsparcia logistycz-

nego ; 4) technicznej współpracy obronnej (działania zmierzające do osiągnięcia intero-

peracyjności pomiędzy NATO a Ukrainą; transformacja ukraińskiego przemysłu obronne-

go); 5) cyberbezpieczeństwa (zwiększenie zdolności do przeciwdziałania atakom cyber-

netycznym); 6) bezpieczeństwa energetycznego (wspieranie ochrony infrastruktury kry-

tycznej); 7) rehabilitacji medycznej (stworzenie efektywnego systemu wsparcia medycz-

nego sił); 8) unieszkodliwiania improwizowanych urządzeń wybuchowych i niewybuchów, 
min przeciwpiechotnych oraz źródeł radioaktywnych znajdujących się na terenie byłych 
radzieckich baz wojskowych; 9) nauk związanych z bezpieczeństwem (realizacja pro-

gramu NATO na rzecz pokoju i bezpieczeństwa; właściwa reakcja na pojawiające się 

                                                           
41 Strona internetowa Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, http://ncss.org.pl/pl/aktualnosc/ 

781-flanka-wschodnia-a-postanowienia-szczytu-nato-w-warszawie-komentarz-narodowego-centrum-studiow-stra-
tegicznych.html, „Flanka wschodnia a postanowienia szczytu NATO w Warszawie – komentarz Narodowego 
Centrum Studiów Strategicznych” (dostęp: 4.02.2017 r.). 

42 Strona internetowa NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133173.htm, „Joint state-
ment of the NATO-Ukraine Commission at the level of Heads of State and Government, 9 July 2016, War-
saw, Poland” (dostęp: 30.01.2017 r.).  

43 Program DEEP polega na udzielaniu poszczególnym państwom, m. in. Ukrainie, wsparcia w reformie 
edukacji wojskowej, poprzez opracowywanie programów nauczania, wspieranie rozwoju zdolności obronnych 
oraz wzmacnianie instytucji demokratycznych. Strona internetowa NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
topics_139182.htm, „Defence Education Enhancement Programme (DEEP)” (dostęp: 1.02.2017 r.). 
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wyzwania; rozwój zdolności Ukrainy w dziedzinie telemedycyny – innowacyjnej formy 

świadczenia usług medycznych, która dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pozwala prze-

prowadzać diagnozę na odległość, skutecznie łącząc elementy informatyki, telekomuni-

kacji i medycyny; 10) strategii komunikacyjnych (rozwój strategicznych możliwości komu-

nikacji w obszarze bezpieczeństwa i obrony); 11) przeciwdziałania wojnie hybrydowej 
(utworzenie platformy identyfikującej zagrożenia i weryfikującej doświadczenia z działań 
hybrydowych Rosji przeciwko Ukrainie); 12) reformy sektora służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo; 13) planowania cywilnego (wspieranie zdolności i możliwości Ukrainy  
w zakresie ochrony ludności i pomocy humanitarnej w oparciu o funkcjonowanie Euroat-

lantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego – EADRCC)44. 

Omówione przykłady reakcji NATO na działania Rosji przeciwko Ukrainie nie stano-

wią realnych sposobów na przezwyciężenie kryzysu. Są raczej egzemplifikacją strategii 
odstraszania i typowego planu pomocy w zakresie rozwoju konkretnych sfer. Zatem, 

jedynie atak Rosji na którekolwiek państwo członkowskie NATO znajdujące się w Europie 
Środkowo-Wschodniej, spowoduje zaangażowanie się Sojuszu w konflikt. W innym przy-

padku militarna aktywność NATO jest raczej mało prawdopodobna.  

STANOWISKO UNII EUROPEJSKIEJ 

Tożsame do poglądów NATO krytyczne stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie re-

prezentuje Unia Europejska. Jako instytucja powołana do integrowania społeczności 
europejskiej na zasadach poszanowania wartości, prawa, wolności człowieka i obywatela 
ostro potępiła hybrydowy charakter działań Federacji Rosyjskiej. Ponadto, UE nigdy nie 
poparła aneksji Krymu i uznała ogłoszone przez W. Putina 16 III 2014 roku referendum 
za nielegalne i niezgodne z przepisami konstytucji ukraińskiej45.  

Bezpośrednim odzwierciedleniem sprzeciwu wobec aneksji Krymu i destabilizacji 

Ukrainy była decyzja o wdrożeniu w stosunku do Federacji Rosyjskiej środków ograni-

czających. Począwszy od marca 2013 roku UE wprowadziła konkretne środki natury 
dyplomatycznej, indywidualnej i ekonomicznej, które miały ograniczyć zapędy Rosji  
i utrudnić jej kontakty gospodarcze i polityczne z Zachodem46.  

Do środków dyplomatycznych należały przede wszystkim: 1) odwołanie szczytu UE–
Rosja, zaplanowanego 3 VI 2014 roku oraz podjęcie decyzji przez państwa członkowskie 

                                                           
44 Strona internetowa NATO, http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/ 20160920_160 

920-compreh-ass-package-ukraine-en.pdf, „Comprehensive Assistance Package for Ukraine” (dostęp: 2.02. 
2017 r.). 

45 Strona internetowa gazety „Nasz Dziennik”, http://www.naszdziennik.pl/swiat/70772,ambasador-ue-
zapowiada-odwolanie-szczytu-ue-rosja.html, „Ambasador Unii zapowiada odwołanie szczytu UE–Rosja” 
(dostęp: 21.01.2017 r.). 

46 Strona internetowa Rady Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-
crisis/, „Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie” (dostęp: 21.01.2017 r.). 
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o wykluczeniu regularnych spotkań bilateralnych z Rosją; 2) rezygnacja z organizacji 
szczytu G-8, który miał odbyć się w Soczi i zastąpienie go spotkaniem G-7 w Brukseli 

oraz kontynuowanie cyklicznych zjazdów w gronie pomniejszonym o Federację Rosyjską; 
3) wstrzymanie negocjacji w sprawie przyznania Rosji członkostwa w Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju, a także Międzynarodowej Agencji Energetycznej.  

Sankcje indywidualne polegały na opublikowaniu we wrześniu 2016 roku wykazu 
osób (152) i podmiotów (37) objętych sankcjami w związku z naruszeniem integralności 
terytorialnej Ukrainy47. Ograniczenia natury indywidualnej wiązały się z zamrożeniem 
aktywów i zakazem wizowym48. W marcu 2014 roku Rada Europejska podjęła decyzję  
o zamrożeniu aktywów osób odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie ukraińskich środ-

ków publicznych, przedłużając jednocześnie w marcu 2016 roku czas obwiązywania 
sankcji.  

W odpowiedzi na niezgodną z prawem aneksję Krymu i Sewastopola Rada Europej-

ska ograniczyła stosunki gospodarcze z anektowanymi obszarami, wprowadzając zakaz 
importu towarów z Krymu i Sewastopola, a także restrykcje handlowo-inwestycyjne  

w wybranych sektorach gospodarki i projektach infrastrukturalnych. Od grudnia 2014 

roku podjęto decyzję o zakazie świadczenia usług turystycznych i zakazie prowadzenia 
inwestycji na Krymie. Ogłoszono również embargo na eksport towarów istotnych w sekto-

rach gospodarki związanych z poszukiwaniem, wydobyciem i produkcją ropy naftowej, 
gazu i surowców mineralnych. Zakazy miały obowiązywać do 23 IV 2017 roku.  

Natomiast sektorowe sankcje gospodarcze wobec Rosji zostały nałożone w lipcu  
i wrześniu 2014 roku. W głównej mierze polegały na: 1) ograniczeniu dostępu do unijnych 
pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla pięciu istotnych rosyjskich podmiotów 
finansowych z większościowym udziałem skarbu państwa (Sbierbank, Wniesztorgbank, 
Wnieszekonombank), ich spółek zależnych funkcjonujących poza UE, w których owe 
podmioty posiadały większość udziałów, a także dla trzech rosyjskich konsorcjów ener-

getycznych (Rosnieft’, Transnieft’, Gazpromnieft’) oraz trzech podmiotów przemysłu 
zbrojeniowego (Uralwagonzawod, Oboronprom, Zjednoczona Kompania Lotnicza);  

2) wprowadzeniu embarga na broń i towary podwójnego zastosowania; 3) ograniczeniu 

dostępu Rosji do strategicznie kluczowych technologii i usług służących wydobyciu  
i produkcji ropy naftowej. 

W marcu 2015 roku przywódcy państw członkowskich UE podjęli decyzję, aby uza-

leżnić zniesienie obowiązujących sankcji od całkowitego wypełnienia przez Rosję postu-

                                                           
47 Strona internetowa Rady Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu, „List of persons and entities 

under EU restrictive measures over the territorial integrity of Ukraine” (dostęp: 21.01.2017 r.). 
48 Na zaostrzenie sankcji indywidualnych, które uderzałyby w biznes rosyjski poprzez zamrożenie akty-

wów lub odmowę wiz nalegała Francja. O dotkliwszy wymiar sankcji wnioskował francuski minister spraw 
zagranicznych Laurent Fabius. Strona internetowa Forbes, http://www.forbes.pl/francja-grozi-rosji-wprowa-
zeniem-ostrzejszych-sankcji,artykuly,172894,1,1.html, „Francja grozi Rosji wprowadzeniem ostrzejszych san-
kcji” (dostęp: 22.01.2017 r.). 
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latów ujętych w porozumieniach z Mińska49. Z uwagi na brak realizacji przez Federację 
punktów obu porozumień Rada przedłużyła ograniczenia do 31 VII 2016 roku. Analizując 

w lipcu 2016 roku proces wdrażania przez Rosję postanowień mińskich, sankcje zostały 
przedłużone do 31 I 2017 roku. Natomiast w trakcie szczytu Rady Europejskiej, który 
odbył się 15 XII 2016 roku postanowiono wobec bierności Rosji wydłużyć sankcje do 31 
VII 2017 roku.  

Z kolei restrykcje gospodarcze, podjęte w lipcu 2014 roku, polegały na: 1) wystoso-

waniu prośby do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aby zawiesił zatwierdzanie no-

wych operacji finansowania w Rosji; 2) skoordynowaniu stanowisk Rady Dyrektorów 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu zawieszenia finansowania nowych 

operacji; 3) zawieszeniu niektórych unijnych programów bilateralnej i regionalnej współ-
pracy z Federacją Rosyjską.  

Nie ulega wątpliwości, iż najbardziej dotkliwe dla Federacji Rosyjskiej okazały się 
sankcje finansowe, gdyż osłabiły jej zdolności do zmierzenia się ze skutkami kryzysu 
związanego z problemami strukturalnymi (dysfunkcjonalny surowcowy model rozwoju) 
oraz gwałtownym załamaniem się cen ropy naftowej w 2014 i 2015 roku. Restrykcje 
nałożone przez UE przyczyniły się również do zmniejszenia szans na pozyskiwanie kapi-

tału zagranicznego, a tym samym zwiększenia zapotrzebowania na wsparcie ze strony 

                                                           
49 Pierwsze porozumienie zostało podpisane 5 IX 2014 r. przez uczestników trójstronnej grupy kontak-

towej, składającej się z Ukrainy, Rosji, OBWE oraz przez przedstawicieli separatystów. Przedmiotem memo-
randum było zawieszenie broni oraz zapewnienie demilitaryzacji wschodniej części Ukrainy. Kolejny doku-
ment został podpisany 12 II 2015 roku przez prezydentów Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Francji oraz kanc-
lerz Republiki Federalnej Niemiec. Zasadniczym celem porozumienia było podjęcie działań na rzecz rozwią-
zania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W dokumencie określono trzynaście kluczowych punktów zapewniają-
cych stabilizację sytuacji, do których zaliczono: 1) pilne wstrzymanie ognia w regionach obwodu donieckiego 
i ługańskiego; 2) utworzenie bezpiecznej strefy buforowej poprzez demilitaryzację obszaru pod nadzorem 
OBWE; 3) monitoring zawieszenia broni; 4) przeprowadzenie miejscowych legalnych wyborów; 5) wprowa-
dzenie zakazu prześladowania Ukraińców zaangażowanych w działania w republice donieckiej i ługańskiej; 
6) uwolnienie osób przetrzymywanych niezgodnie z prawem; 7) wdrożenie międzynarodowej pomocy huma-
nitarnej; 8) odbudowę relacji społecznych i ekonomicznych oraz systemu bankowego; 9) przywrócenie kon-
troli władz ukraińskich nad granicą państwową w strefie konfliktu; 10) wyprowadzenie z obszaru Ukrainy 
wojsk innych państw oraz nielegalnych grup bojowniczych; 11) przeprowadzenie reformy konstytucyjnej na 
Ukrainie; 12) przeprowadzenie wyborów lokalnych w regionie donieckim i ługańskim według dotychczasowe-
go prawa ukraińskiego z uwzględnieniem standardów OBWE; 13) aktywizację działań trójstronnej grupy 
kontaktowej oraz utworzenie grup roboczych do spraw implementacji postanowień porozumień mińskich. 
Pomimo usilnych starań UE i OBWE Rosja nie wypełniła żadnego z postulatów ujętych w dokumentach, 
podtrzymując tym samym strategiczne cele wobec Ukrainy i trwale blokując integrację tego państwa z Za-
chodem. Wypełnienie zobowiązań politycznych jest również kłopotliwe dla władz Ukrainy, gdyż przeprowa-
dzenie wolnych wyborów w samozwańczych Republikach Donieckiej i Ługańskiej zapewne zakończyłoby się 
legalną autonomią tych obszarów. Podobnie postulat dokonania zmian w konstytucji Ukrainy grozi pogłębie-
niem podziału państwa, ze względu na propozycję nadania szczególnego statusu Donbasowi. Strona interne-
towa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw. pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-10/zawieszenie-
broni-na-wschodzie-ukrainy, R. Sadowski, A. Wierzbowska-Miazga, Zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy 
(dostęp: 22.01.2017 r.); A. Wilk, T.A. Olszański, W. Górecki, Porozumienie mińskie – rok gry pozorów (do-
stęp: 22.01.2017 r.). 
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państwa. W wyniku podjętych przez UE działań nastąpił odpływ kapitału i zahamowanie 
napływu inwestycji portfelowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych do rosyjskiego 

sektora realnego, zwłaszcza w 2014 roku. Ponadto, zanotowano znaczny spadek zaufa-

nia do kapitału rosyjskiego50. 

Pomimo zastosowania przez UE wielu instrumentów ograniczających aktywność Ro-

sji na arenie międzynarodowej, starania Europy nie przełożyły się na poprawę sytuacji na 
Ukrainie. Ponadto, oficjalne stanowisko UE w sprawie agresywnej polityki rosyjskiej było 
rozbieżne w stosunku do poglądów wybranych państw członkowskich, np. Niemiec, które 
obrały zdecydowany kurs prorosyjski, rezygnując tym samym ze współpracy z USA.  
W retoryce Niemiec dało się zauważyć zepchnięcie kwestii Ukrainy na dalszy plan,  
a wypowiedzi czołowych polityków niemieckich cechował daleko idący sceptycyzm wo-

bec rzekomej wojennej polityki NATO w relacjach z Rosją, co zdaniem ministra spraw 
zagranicznych Niemiec Franka-Walter Steinmeiera mogło prowokować Kreml i stwarzać 
niebezpieczny pretekst do wojny51.  

Zatem, unijne sankcje gospodarcze jako wyraz sprzeciwu wobec mocarstwowej poli-

tyki Rosji były fikcją. Świadczy o tym chociażby wspólna budowa gazociągu Nord Stream 
II, w którą zaangażowane są Rosja i Niemcy. Przedsięwzięcie o wyraźnym charakterze 
politycznym zwiększy uzależnienie rynków europejskich od dostaw gazu rosyjskiego, 
pozostając tym samym w sprzeczności z interesami państw nadbałtyckich. Wszelkie 
sankcje unijne stracą na znaczeniu w momencie opanowania przez Federację Rosyjską 
energetycznego rynku unijnego.  

Sankcje unijne stają się również niewystarczające w konfrontacji z dążeniami Fede-

racji Rosyjskiej do realizacji euroazjatyckiego projektu integracyjnego, który zdaniem 
Kremla, miałby stać się realną przeciwwagą dla USA i UE. Rosyjska koncepcja integracji 
z Azją, po nałożeniu na Rosję sankcji, zyskała głębszy wymiar geopolityczny i stała się 
swoistą szansą nawiązania nowych relacji handlowych z państwami azjatyckimi, np. 
Chinami52. 

KONKLUZJE  

Podsumowując rozważania na temat charakteru wojny hybrydowej na terytorium 
Ukrainy i analizując percepcję konfliktu przez NATO, UE oraz Federację Rosyjską, daje 

się zauważyć wyraźną zbieżność stanowisk NATO i UE w krytycznej ocenie wojny hy-

                                                           
50 Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-

osw/2016-03-24/konsekwencje-zachodnich-sankcji-finansowych-dla-gospodarki, M. Domańska, S. Kardaś, Kon-
sekwencje zachodnich sankcji finansowych dla gospodarki Rosji (dostęp: 3.02.2017 r.). 

51 Strona internetowa BBC News, http://www.bbc.com/news/world-europe-36566422, „German minister 
warns Nato against »warmongering«” (dostęp: 4.02.2017 r.). 

52 Strona internetowa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, https://www.pism.pl/files/?id_plik= 
19044, Sankcje i Rosja, red. J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru, PISM, Warszawa 2015, s. 103. 
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brydowej i mocarstwowych zapędów Rosji. Zarówno Sojusz, jak i UE podjęły określone, 
mniej lub bardziej efektywne, działania będące wyrazem krytyki wobec agresywnej ak-

tywności Kremla. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy i które działania odgrywają 
kluczową rolę w procesie rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Podczas gdy Unia zastoso-

wała środki ograniczające bezpośrednio Rosję, Sojusz opowiedział się za środkami na-

prawczymi skierowanymi do Ukrainy. Nie jest możliwa wiarygodna ocena posunięć obu 
podmiotów, gdyż działanie każdego z nich było ukierunkowane na osiągnięcie odmien-

nego celu, wykluczającego reakcję militarną. Żadne ze środków podejmowanych przez 
NATO i UE nie stanowiły jasnego i stanowczego przekazu dla Rosji, że ryzyko i koszty 
związane z kontynuacją akcji wojskowych mogą znacznie przewyższać możliwe korzyści 
i w związku z tym należy poszukiwać nowego sposobu rozwiązania kryzysu.  

Nieefektywność działań Zachodu i bierność militarna (podyktowana niechęcią do za-

ostrzenia konfliktu) zdeterminowały poniekąd stanowisko Federacji Rosyjskiej w zakresie 
pojmowania sytuacji we wschodniej Ukrainie. W opinii Rosji, wojna hybrydowa jest po-

chodną działań Zachodu, które ewidentnie godzą w fundamentalne interesy Federacji, 

stanowiąc zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, gwarancji przetrwania i swobody rozwoju.  
W rosyjskiej percepcji wojny hybrydowej daje się zauważyć tendencje do łączenia 

trzech istotnych wymiarów działań hybrydowych: 1) propagandowego; 2) technologicz-

nego; 3) geopolitycznego. Dopiero jednoczesne uwzględnienie tych trzech wyznaczników 
gwarantuje Rosjanom zdecydowaną przewagę nad przeciwnikiem, zarówno w przestrze-

ni cybernetycznej, informacyjnej, psychologicznej, geograficznej, jak i ekonomicznej53. 

Wszelkie zagrożenia opisywane przez Zachód jako asymetryczne, w rosyjskiej percepcji 
wojny hybrydowej są bezpośrednią odpowiedzią Federacji na dążenia USA do utrzyma-

nia unipolarnego podziału świata. Działania Rosji, uznane przez społeczność międzyna-

rodową za wojnę hybrydową i ostro potępiane przez państwa NATO i UE, są w opinii 
Kremla jedynie przykładami uzasadnionej obrony bezpieczeństwa obywateli rosyjskich 
przed ekspansją NATO i EU, które w sposób jawny chcą poszerzyć strefę swoich wpły-

wów o państwa azjatyckie.  
Zakłamana narracja rosyjska celowo ma wzbudzić wśród społeczności międzynaro-

dowej poczucie winy i przedstawić Rosję w pozycji osaczonego, mającego prawo do 
obrony racji stanu. Joanna Darczewska wspomina wręcz o syndromie oblężonej twierdzy 
– dążeniu do zapewnienia własnego bezpieczeństwa za wszelką cenę, nawet kosztem 

                                                           
53 Strona internetowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/ 

przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE. html, 
M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli 
wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego – WYDANIE SPECJALNE”, s. 20 
(dostęp: 20.01.2017 r.). 
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stabilności innych państw, nie wykluczając w relacjach z nimi stosowania siły, presji, 
militaryzacji sfery społecznej i politycznej, a także zasady ograniczonej suwerenności54.  

Wspomniane specyficzne cechy zachowania Rosji względem pozostałych podmio-

tów stosunków międzynarodowych zdeterminowały debatę naukową, której przedmiotem 
uczyniono deprecjonowanie statusu Rosji jako państwa federacyjnego i demokratyczne-

go, zastępując go określeniem „wojskowe państwo unitarne”. Dlatego też potrzeba zmia-

ny statusu państwowego Rosji wynika z wyraźnych inklinacji totalitarnych, autorytarnych, 
a także centralistycznych władz Kremla55. 

Niemniej jednak, pomimo odmiennych wizji wojny hybrydowej na Ukrainie, nasuwa 

się ogólna konstatacja, iż cechami kluczowymi oraz atrybutami nowej formy walki są bez 
wątpienia: dominacja, szybkość, eskalacja, spryt, komputeryzacja, nieliniowość56, a także 
powszechna militaryzacja mediów społecznościowych. Ponadto, jak słusznie zauważyli 
specjaliści NATO, obawa przed potencjalnym zagrożeniem prowadzi zazwyczaj do eska-

lacji konfliktu. Siły rosyjskie przejmując kontrolę nad sferą informacyjną, zapewniły sobie 
znaczną przewagę w tej dziedzinie nad zdezorientowanym przeciwnikiem.  

Rosjanie zagwarantowali sobie dominację organizując na znacznym obszarze Ukrai-

ny punkty kontrolne, demonstrując nowoczesne wyposażenie i zdolności sił. Operacja 
została zrealizowana w tempie błyskawicznym57 przy użyciu wsparcia lokalnej ludności 
rosyjskojęzycznej. Stronie rosyjskiej sprzyjały również zmiana rządu w Kijowie oraz brak 
chęci odpowiedzi na rosyjskie prowokacje działań wojskowych58.  

Należy również wspomnieć, iż wojna przeciwko Ukrainie, a w konsekwencji aneksja 
Krymu do Federacji Rosyjskiej, nie została formalnie ogłoszona. Krym został zajęty przez 
wojska rosyjskie w czasie pokoju, a żołnierze ukraińscy poddani presji psychologicznej 
byli zmuszani przez rosyjskie siły specjalne do dezercji. Specnaz działał w sposób szybki 
i zdecydowany, wspierał działania propagandowe. Podejmując współpracę z miejscową 
ludnością prorosyjską, dzielił społeczeństwo Ukrainy w celu prowadzenia wyrafinowanej 
kampanii dezinformacyjnej. Ponadto, Rosjanie mobilizowali cywilów do realizacji konkret-

                                                           
54 Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/sites/default/ files/pw_ 

50_pl_diabel_tkwi_net.pdf, J. Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle do-
ktryny wojennej Rosji, s. 7–8 (dostęp: 19.01.2017 r.). 

55 O. Wasiuta, Geneza pojęcia…, s. 30. 
56 Ibidem, s. 28. 
57 Putin planując aneksję Krymu, nie przewidywał długotrwałego działania. Skupił się na strategii blitz-

krieg, zdobył Krym i przeprowadził referendum. Takie działania były podyktowane przede wszystkim dąże-
niem do ograniczenia kosztów materialnych, które mogła zapewnić jedynie szybka i zdecydowana operacja. 
J. Felsztinski, M. Stanczew, Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2015, s. 328. 

58 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/analysis-
russias-information-campaign-against-ukraine, „Analysis of Russia’s Information Campaign Against Ukraine, 
Examing non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic communications perspectives”, wrze-
sień 2014, s. 26 (dostęp: 17.01.2017 r.). 
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nych celów. Tworzone przez najemników grupy samoobrony chętnie angażowały się  
w akcje wojskowe przeciwko Ukrainie59.  

Wojna na terytorium Ukrainy, pomimo okrucieństwa i licznych cech charakterystycz-

nych dla koncepcji makiawelizmu („Cel uświęca środki”), stała się cennym doświadcze-

niem dla całej społeczności międzynarodowej. Można wymienić sześć najbardziej istot-

nych spostrzeżeń60, które winny stać się przedmiotem dyskursu politycznego i publicznego. 

Po pierwsze, informacja jest potężnym narzędziem wpływu, które przesądza o wyni-

ku współczesnych konfliktów i relacji pomiędzy podmiotami areny międzynarodowej. 
Wykorzystanie przez Rosjan wojny informacyjnej nie jest nową taktyką, jednakże daje się 
zauważyć wzrost intensywności tzw. militaryzacji informacji (ang. Weaponization of in-

formation), która stała się kluczowym zagrożeniem dla państw współczesnych61. Dlatego 

też zarówno NATO, jak i UE muszą podjąć zdecydowane i efektywne działania na rzecz 
dostosowania swoich strategii do nowej rzeczywistości, którą cechuje przewaga informa-

cji nad starciem z wykorzystaniem broni konwencjonalnej. Jakiekolwiek przejawy bierno-

ści Zachodu sprzyjają mocarstwowym zapędom Rosji i stwarzają zagrożenie dla państw, 
których terytoriów, z racji zaszłości historycznych, może domagać się wkrótce Rosja.  

Po drugie, Rosjanie umiejętnie wykorzystali nowoczesne sposoby prowadzenia woj-

ny w XXI w., wspierając operacje tradycyjne kampanią informacyjną, cyberprzestępczo-

ścią i działalnością Specnazu62. Nieetyczne metody i narzędzia, z których korzysta Fede-

racja Rosyjska powodują, iż legalne działania Zachodu stają się niewystarczające i niee-

fektywne w konfrontacji z Rosją. Potrzebne są zdecydowane działania w postaci zapew-

nienia Ukrainie wsparcia wojskowego, które w realny sposób mogłoby zapobiec agresji.  

Rosja w swoich działaniach kieruje się własnymi potrzebami, uciekając się do oszus-

twa. Dąży do odwrócenia uwagi Zachodu, aby opóźnić niekorzystne dla niej procesy. 

Fakt, iż NATO i UE działają na zasadach transparentności i prawdy, nie oznacza ko-

nieczności uwzględniania tychże reguł przez Rosję. Nie ulega wątpliwości, iż nielegalna  
i nieetyczna aktywność Federacji Rosyjskiej będzie wymagała od całej społeczności 
międzynarodowej podjęcia długofalowych i przemyślanych działań, wymagających duże-

go zaangażowania i wysiłku zarówno ze strony NATO, UE, jak i rządu ukraińskiego. 

                                                           
59 Ibidem, s. 28. 
60 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/analysis-

russias-information-campaign-against-ukraine, „Analysis of Russia’s Information Campaign Against Ukraine, 
Examing non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic communications perspectives”, wrze-
sień 2014, s. 32–34 (dostęp: 17.01.2017 r.). 

61 Strona internetowa Center for European Policy Analysis, http://cepa.org/files/?id_plik=1896, E. Lucas, 
B. Nimmo, CEPA Infowar Paper No. 1 Information Warfare: What Is It and How to Win It?, Listopad 2015,  
s. 5 (dostęp: 31.01.2017 r.). 

62 Strona internetowa Uniwersytetu w Helsinkach, http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/ 
presentations/papers/ap_1_2016.pdf, B. Renz, H. Smith, Russia and Hybrid Warfare – going beyond the 
label, „Papers Aleksanteri” 2016, nr 1, s. 7 (dostęp: 21.01.2017 r.). 
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Po trzecie, retoryka rosyjska oraz sposoby i metody prowadzenia wojen znajdują wy-

raz w kluczowych dokumentach polityki strategicznej i są oparte w głównej mierze na 
pamięci historycznej oraz swoistym mesjanizmie narodowym63, zgodnie z którym powinno 

nastąpić zjednoczenie Eurazji z naturalną przewagą Rosjan – narodu wybranego i zdolnego 

do decydowania o ładzie światowym. Doktrynalna koncepcja walki informacyjnej, którą 
dogłębnie przeanalizowała Joanna Darczewska, „usprawiedliwia” poniekąd działania 
hybrydowe Rosji, jednocześnie nadając im charakter ideowy. Bowiem wojna informacyj-

na jest traktowana przez Federację Rosyjską w kategoriach wojny ideologicznej, z nieo-

graniczonym arsenałem jawnych i ukrytych metod jej prowadzenia. Wojna informacyjna 

w rosyjskim ujęciu doktrynalnym, rozumiana jako walka samodzielna i wsparcie dla szer-

szych działań zbrojnych, umożliwia rozwiązanie starych problemów nowoczesnymi tech-

nikami64, niekoniecznie usankcjonowanymi prawem międzynarodowym. 
Po czwarte, kryzys na Ukrainie jest rezultatem długoterminowej strategii Federacji 

Rosyjskiej, a zdaniem samych Rosjan winę za sytuację w tej części świata ponoszą USA 
i zwolennicy amerykańskiej wizji jednobiegunowego podziału świata. 

Po piąte, hybrydowość konfliktu nie musi zapewnić Rosji zamierzonych celów, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy rząd w Kijowie odrzuci uczestnictwo w Eurazji na warunkach 
rosyjskich i zdecyduje się na współpracę z Zachodem.  

Po szóste, można pokusić się o stwierdzenie, że tzw. zimna wojna nie dobiegła koń-
ca, a zmieniła jedynie narzędzie walki i wywierania wpływu na przeciwniku, zastępując 
broń atomową kampanią dezinformacyjną, wojną psychologiczną i cyberprzestępczością. 
Algorytm wywierania wpływu na proces decyzyjny wroga obejmuje przede wszystkim 

systematyczną grę, polegającą na celowym zniekształcaniu informacji, przekazywaniu 
fałszywych danych oraz innych działaniach na rzecz zneutralizowania myślenia opera-

cyjnego przeciwnika65. Redefinicja paradygmatu prowadzenia działań zbrojnych w XXI 
wieku znalazła zatem odzwierciedlenie w nowej doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej  
z 2014 roku, która uwzględnia obligatoryjną, zdaniem Kremla, modernizację sił zbrojnych 
i dostosowanie ich zdolności bojowych do niepewnego środowiska geopolitycznego.  

Od czasu upadku bipolarnego podziału świata władze rosyjskie nie kryją swoich sta-

rań na rzecz odbudowy potęgi, zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i militarnej,  

                                                           
63 O wpływie etnos, duchowości rosyjskiej i Cerkwi na strategię wojenną Rosji wspomina Tatiana Gra-

czowa, w której kręgu zainteresowań pozostają kwestie geopolityczne oraz wymiar współczesnych wojen. K. 
Kraj, Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę – z rosyjskiej perspektywy, „Krakowskie Studia Międzyna-
rodowe. Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.” 
2015, nr 2, s. 31–32. 

64 Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_ 
50_pl_diabel_tkwi_net.pdf, J. Darczewska, Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktry-
ny wojennej Rosji, s. 15–16 (dostęp: 19.01.2017 r.). 

65 Strona internetowa NATO StratCom Centre of Excellence, http://www.stratcomcoe.org/msnegovaya-
putins-information-warfare-ukraine, M. Snegovaya, Putin’s Information Warfare in Ukraine, s. 14 (dostęp: 
22.01.2017 r.). 
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o czym świadczą permanentne manifestowanie zdolności bojowych sił zbrojnych Federa-

cji oraz uciekanie się w konfliktach do rozwiązań niekonwencjonalnych, tak jak miało to 
miejsce w przypadku działań hybrydowych na terytorium Ukrainy od 2014 roku. Chęć 
powrotu Rosji do okresu świetności imperium sowieckiego stanowi pochodną zwiększe-

nia potencjału ekonomiczno-militarnego, nie wykluczając otwarcia się na państwa azja-

tyckie. 

Jak twierdzi NATO, wyraźny zwrot Rosji w kierunku Azji jest w zasadzie jedynie 
środkiem do osiągnięcia bardziej ambitnego celu, jakim jest władza globalna. Jednakże 
zanim plan Kremla się ziści, Rosja musi stać się potęgą regionalną z wyraźną przewagą 
w sferze politycznej, społecznej, ekonomicznej i militarnej. Jedynie silna regionalnie Fe-

deracja Rosyjska będzie mogła stać się godnym rywalem Zachodu. Dlatego też Rosjanie 
efektywnie korzystają ze wszystkich możliwych narzędzi polityki, zarówno soft, jak i hard 

power66, uciekając się między innymi do skutecznej wojny psychologiczno-informacyjnej.  

Wysiłki Federacji Rosyjskiej zmierzają ewidentnie do całkowitej rewizji pozimnowo-

jennego ładu światowego, na zasadach narzuconych przez Rosję i nie powinny zostać 
zbagatelizowane przez NATO i UE. 
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STRESZCZENIE 

Wojna hybrydowa, łącząca konwencjonalne i niekonwencjonalne metody walki zy-

skała szerszego znaczenia w związku z działaniami Rosji przeciwko Ukrainie. Najbardziej 
skutecznymi narzędziami walki w XXI wieku stały się wojna informacyjna, militaryzacja 
mediów społecznościowych, propaganda. Rosja zyskała zdecydowaną przewagę nad 
Ukrainą, wykorzystując w walce wspomniane elementy. 

W artykule przedstawiono oblicze wojny hybrydowej na terytorium Ukrainy, posiłku-

jąc się stanowiskiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Federacji 

Rosyjskiej. Szczególną uwagę poświęcono aspektom pozamilitarnym kryzysu na Ukrai-

nie. Analiza percepcji wojny hybrydowej przez Rosję pozwala skonstatować, iż wojna 
informacyjna Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie nie dobiegła końca i prawdopodob-

nie Rosja, gromadząc siły, będzie podejmować liczne próby, aby zaatakować ponownie  
z użyciem bardziej wyszukanych i skutecznych technik informacyjnych. 

Autorka podjęła próbę analizy, w jakim stopniu NATO i UE są w stanie odpowiedzieć 
na wyzwania związane z wojną hybrydową, które nie mieszczą się w tradycyjnym rozu-

mieniu konfliktów zbrojnych. 

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, militaryzacja mediów społecznościowych, propa-

ganda, wojna informacyjna, dezinformacja 

SUMMARY 

After Russia’s information campaign against Ukraine hybrid warfare with its military 

and non-military tools has gained major significance. Undoubtedly, information warfare, 

weaponization of social media, propaganda and disinformation have become the most 

effective ways of warfare.  

The paper refers to the definition of hybrid warfare against Ukraine, taking into ac-

count the position of NATO, European Union and the Russian Federation. Particular 

attention was paid to the non-military aspects of the crisis in Ukraine. The Russia’s infor-

mation warfare is by no means over and it is likely that Russia re-accumulating forces will 

attempt to strike again with more sophisticated and effective informational tactics.  

The author has made an attempt to analyze about the degree to which NATO and 

European Union can respond to the challenges of hybrid warfare that fall outside of the 

classically defined military conflicts. 

Key words: hybrid warfare, weaponization of social media, propaganda, information 

warfare, disinformation 



IRENEUSZ CIOSEK 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych  
imienia generała Tadeusza Kościuszki 

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WOJNY HYBRYDOWEJ  
NA PRZYKŁADZIE KONFLIKTU UKRAINA–ROSJA 

„Najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej 
jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela bez walki” 
Sun Tzu (544 p.n.e.–496 p.n.e.) 

Wojna jest społecznym zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. 
Początków wojskowości, podobnie jak piśmiennictwa wojskowego, szukać należy w cza-

sach starożytności, gdzie formowały się pierwsze siły zbrojne służące do obrony granic 
oraz  podbojów sąsiednich narodów i państw1.W tym okresie powstały także pierwsze 
dzieła o tematyce wojennej, stanowiące niejako podwalinę do późniejszych rozważań  
o wojnie. Jednymi z najstarszych zachowanych wielkich teorii wojny są dzieło autorstwa Sun 
Tzu Sztuka wojny (VI–V w. p.n.e.), czy Wojna peloponeska Tukidydesa (V–IV w. p.n.e.). 

Ważne miejsce w teorii wojny zajmuje także dzieło Carla von Clausewitza O wojnie 

(1832–1834), które przez wielu badaczy wojskowości uważane jest za najwybitniejsze  
w tej dziedzinie2. 

Na przestrzeni wieków, termin „wojna” uległ przeobrażeniu. Początkowo wojnę trak-

towano jako „zorganizowaną walkę zbrojną między państwami, narodami lub grupami 
społecznymi”3. Z powyższej definicji wynika, że wojna to działania sił zbrojnych co naj-

mniej dwóch wrogich stron, walczących przy wykorzystaniu broni. Jednak w późniejszych 
latach, nowe metody i sposoby prowadzenia wojen sprawiły, że definicja ta okazała się 
niepełna i zaczęto od niej odchodzić. 

Współczesne prawo międzynarodowe zaprzestało prób tworzenia definicji wojny,  
co spowodowane było niemożnością ujęcia różnorodnych sytuacji, zachowań, działań  

                                                           
1 L. Wyszczelski, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Myśl wojskowa od powstania do 

końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, s. 18. 
2 Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie. Historia wojen i bitew. Technika wojskowa: N-Ż, red.  

A. Krupa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 458. 
3 Ibidem, s. 456. 
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i postaw obejmujących to zjawisko w jedną definicję4. Coraz częściej znajduje zastoso-

wanie termin „konflikt zbrojny”. Jest to pojęcie szersze od pojęcia wojny obejmujące 
wszelkie przejawy walki zbrojnej, takie jak: interwencja zbrojna, incydent zbrojny, prze-

wrót wojskowy, blokada i inne5. 

Wojny podzielić można między innymi na dwie kategorie: wojny energetyczne i wojny 

informacyjne. W przypadku wojen energetycznych, wrogie strony uczestniczą w fizycznej 
walce na jasno określonym froncie, a skutkami ubocznymi tego rodzaju wojny są straty  
w ludziach i materialne zniszczenia. W wojnach informacyjnych, przeciwnika pokonuje 

się powoli, stopniowo za pomocą posiadanych informacji6.  
Termin „wojny informacyjnej” (Information Warfare) został wprowadzony do po-

wszechnego użycia w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku i szybko zyskał 
na popularności. Powstały więc pierwsze prace na ten temat, zarówno teoretyczne jak  
i praktyczne. Pierwszą poważną definicję „wojny informacyjnej” podała w 1996 roku ame-

rykańska organizacja badawcza RAND Corporation, która zdefiniowała wojnę informa-

cyjną jako wojnę w przestrzeni informacyjnej7. Od tej pory, oprócz trzech istniejących 
przestrzeni prowadzenia działań wojennych (lądowej, morskiej i powietrznej) dodano 
czwartą, równie niebezpieczną – przestrzeń informacyjną. 

Rosyjscy analitycy wojskowi w szerokim znaczeniu traktują wojnę informacyjną jako: 
„środki stosowane głównie w czasie pokoju i skierowane nie tyle przeciwko siłom zbroj-

nym, co przeciwko ludności cywilnej i jej świadomości, przeciwko systemowi administracji  
państwowej, systemowi nadzoru produkcji przemysłowej, nadzoru nauki, kultury, itd.”  
Z kolei w rozumieniu węższym, wojna informacyjna to działania, które mają na celu osią-
gnięcie znaczącej przewagi nad przeciwnikiem w trzech sferach: 1) skuteczności infor-

macji, 2) pełni informacji 3) wiarygodności informacji w trakcie przyjmowania, przetwa-

rzania i wykorzystywania informacji w procesie podejmowania istotnych i efektywnych 

decyzji administracyjnych oraz w realizacji tych decyzji8. 

Definicja w znaczeniu stricte militarnym, przedstawiona została przez amerykańskich 

badaczy, według których wojna informacyjna, to „wsparte przez działania wywiadowcze 
zintegrowane wykorzystanie środków operacyjnych, dezinformacji, operacji psycho-

logicznych, walki elektronicznej i niszczenia fizycznego w celu pozbawienia przeciwnika 

dopływu  informacji, wypaczania i degradowania otrzymywanych informacji, a także nisz-

czenia jego zdolności dowodzenia i kontroli wykonywania rozkazów”9. 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s. 158. 
6 R. Brzeski , Wojna informacyjna, „Fronda” 2011, nr 60, s. 75. 
7 Эволюцияпонятия „информационнаявойна”, http://psyfactor.org/psyops/infowar46.htm (dostęp: 20. 

11.2016 r.). 
8 R. Brzeski, Wojna…, s. 76. 
9 Ibidem. 
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Adam Lelonek wyróżnia dwie płaszczyzny wojny informacyjnej – cywilną i militarną, 
które swoim zasięgiem obejmują wszelkie działania podejmowane w celu osiągnięcia 
przewagi informacyjnej oraz wpływania na procesy oparte na przetwarzaniu informacji10. 

Głównym obszarem działania wojny informacyjnej jest komponent pozamilitarny  
i niejawny. Walka w wojnie informacyjnej polega nie na pokonaniu sił zbrojnych przeciw-

nika, a na zniszczeniu bądź przekłamaniu wiedzy posiadanej przez rywala i zmanipulo-

waniu tej wiedzy w taki sposób, żeby zaatakowany naród zaczął zachowywać się zgod-

nie z zamiarami agresora. W tego typu wojnach, przeciwnikiem jest cały naród wraz  
z administracją państwową, elitami rządzącymi, kręgami opiniotwórczymi, sferami go-

spodarczymi, kulturalnymi, naukowymi, etc., którego agresor pozbawić chce zarówno 
prawdy o sobie, jak i przekłamać jego sposób myślenia w celu podporządkowania sobie 
umysłu, decyzji i zasobu informacji oponenta11. Możliwe jest to jedynie poprzez wykorzy-

stanie techniki sterowania społecznego. 
Sterowanie społeczne polega na wywieraniu pożądanego wpływu na dane społe-

czeństwo, zmierzające do osiągnięcia założonego celu. Sterowanie społeczne można 
wykorzystywać w dobrej lub złej wierze. Taką formą świadomego sterowania społeczeń-
stwem oddziałującego na nie negatywnie, jest manewrowanie społeczne. 

Manewrowanie społeczeństwem wykorzystywane jest najczęściej wtedy, gdy jedno 
państwo ma zamiar podporządkować sobie obywateli innego państwa i z ich pomocą, 
oraz za ich pośrednictwem przejąć kontrolę nad całym organizmem państwowym. Ma-

newrowanie społeczne wykorzystuje manipulację ludźmi do realizacji określonych celów. 
Jest to specyficzna forma sterowania, w której zarówno prawdziwy cel, jak i sam fakt 
sterowania zatajone zostają przed ofiarami manipulacji. Narzędziem wykorzystywanym 
najczęściej do sprawnego sterowania i manipulowania ludźmi jest dezinformacja, czyli 

popularyzowanie informacji już zmanipulowanych i/lub sfabrykowanych po to, aby sku-

tecznie wywrzeć wpływ i skłonić odbiorców informacji do pewnych zachowań, korzyst-

nych dla dezinformującego. Manipulant dąży do tego, aby jak największa rzesza ludzi 

uległa dezinformacji i zaczęła zachowywać się zgodnie z jego zamysłem. Taki stan rze-

czy daje info-agresorowi przewagę i znacznie przybliża go do strategicznego celu, jakim 
jest redukcja ośrodków decyzyjnych przeciwnika poprzez wpływ na funkcjonowanie struk-

tur państwowych atakowanego państwa12.  

Manipulowanie informacją odbywa się najczęściej poprzez wykorzystanie informacji 
prawdziwych, natomiast w sposób zakłócający rzeczywisty obraz i obiektywny odbiór 
podanego komunikatu. Wykorzystuje się w tym celu np. pomijanie istotnych, ale niewy-

godnych faktów, bądź stosuje się taki dobór informacji, który budzi wśród odbiorców 

                                                           
10 A. Lelonek, Rosyjska wojna informacyjna na Ukrainie, http://www.defence24.pl/361059,rosyjska-

wojna-informacyjna-na-ukrainie (dostęp: 20.11.2016 r.). 
11 R. Brzeski, Wojna…, s. 77. 
12 Ibidem, s. 78–79. 



Ireneusz Ciosek 

199 

fałszywe skojarzenia. Inną metodą nieco bardziej ryzykowną z punktu widzenia agresora 
jest „fabrykacja” informacji, która polega na celowym tworzeniu fałszywej informacji  
i podawaniu jej jako prawdziwą, co jest możliwe w momencie, gdy info-agresor uzyska 

już kontrolę nad większością mediów i ośrodków opiniotwórczych rywala. 
Informacja niszcząca, która jest podstawową bronią w walce informacyjnej spełnia 

dwoiste funkcje: 

‒ po pierwsze, osłabia strukturę przeciwnika, przede wszystkim poprzez dezorgani-

zację przepływu informacji na linii: kierownictwo–wykonawcy; 

‒ po drugie, inicjuje nieprawidłowe decyzje na szczeblu kierowniczym i błędne działa-

nia wykonawców przeciwnika, co skutkuje osłabieniem oponenta, a niekiedy pro-

wadzi także do jego autodestrukcji13. 

Za najniebezpieczniejszą formę walki informacyjnej Rafał Brzeski uważa dywersję in-

formacyjną polegającą na długofalowym, ukrytym sterowaniu przeciwnika prowadzącym 
do jego samozniszczenia. Cel ten osiąga się poprzez manewrowanie społeczeństwem, 
manipulację ludźmi oraz dezinformację14. 

Decydującymi narzędziami w walce informacyjnej są15: 

‒ propaganda; 

‒ wywiad; 

‒ kontrwywiad; 

‒ kanały agenturalne. 
Propaganda to celowe oddziaływanie na jednostkę lub zbiorowość społeczną za po-

mocą obrazów, sloganów i symbolów, zmierzające do ukształtowania pewnych zacho-

wań i poglądów16. Wywiadem określa się wyspecjalizowaną służbę pozyskującą nie-

zbędne dane, informacje o przeciwniku i prowadzącą wojnę informacyjną. Kontrwywiad 
jest to służba przeznaczona do obrony przez informacyjnymi, wrogimi działaniami prze-

ciwnika. Zasadnicze w wojnie informacyjnej są jednak kanały sterownicze, oddziałujące 
na strukturę państwową przeciwnika, mogące przybierać formę: 
‒ kanałów agenturalnych; 
‒ kanałów współpracujących; 
‒ lub kanałów inspiracyjnych17. 

Kanały agenturalne wykonują polecenia „przełożonego” (agresora), otrzymując  
w zamian korzyści materialne lub inne, bądź z powodów ideologicznych, etycznych czy 

                                                           
13 Ibidem, s. 79–80. 
14 Ibidem, s. 80. 
15 Ibidem, s. 82. 
16 T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, [w:] Przegląd 

Prawa Konstytucyjnego 2015, nr 2, s. 53 (dostęp: 23.11.2016 r.). http://www.marszalek.com.pl/przeglądpra-
wakonstytucyjnego/ppk24/03.pdf. 

17 R. Brzeski, Wojna…, s. 82. 
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prawnych. Za takie osoby uważa się agentów wywiadu18 lub tajnych współpracowników 
policji i kontrwywiadu. Specyficznym rodzajem agentury są agenci wpływu, uważani  
za najgroźniejszych przeciwników w wojnie informacyjnej. Agentem wpływu określa się 
osobę, która rozpowszechnia najczęściej prawdziwe informacje, ale z niszczącym ko-

mentarzem, informacje zmanipulowane lub sfabrykowane. Agentów wykorzystuje się 
także do dyskretnego kształtowania opinii polityków, mass mediów i grup nacisku  
w sposób przychylny zamiarom i celom obcego państwa. Z kolei polecenia info-agresora 

zbieżne z osobistymi celami i przekonaniami wykonywanie są przez kanały współpracu-

jące19. Cechą wspólną obu powyższych kanałów jest to, iż działają one świadomie prze-

ciwko strukturom własnego państwa, pracując na rzecz państwa obcego. 
W przeciwieństwie do kanałów agenturalnych i współpracujących, kanały inspiracyj-

ne wykonują zadania prowadzącego walkę informacyjną nieświadomie lub półświadomie. 
Tworzą tym samym chaos w strukturach rywala, prowokują działania i decyzje sprzeczne 
z jego interesami oraz dostarczają przeciwnikowi takich informacji, aby skutecznie do-

prowadzić do podejmowania przez niego nieświadomych, autodestrukcyjnych decyzji20. 

Najczęściej atakowanymi obiektami w walce informacyjnej są: 
‒ kręgi opiniotwórcze, 
‒ media, 

‒ partie polityczne, 

‒ struktury państwa21. 

W przypadku kręgów opiniotwórczych na początku werbowane są osoby, które speł-
niają potrójne funkcje: typują kolejne osoby godne pozyskania, urabiają osoby wpływowe 
oraz kaptują szeroką opinię publiczną dzięki publikacjom w mediach opinii sygnowanych 
przez siebie. Największą wartość przy kaptowaniu mają osoby młode i ambitne z nieokre-

śloną jeszcze drogą kariery. Ułatwia to obsadzenie ich w zaplanowanych miejscach struktur 
państwa atakowanego, jednocześnie kreując ich różnymi sposobami na „autorytety”22. 

Z uwagi na zhierarchizowanie i wymóg dyscypliny partyjnej partii politycznych, najła-

twiej jest opanować je dzięki uzyskaniu kontroli nad poszczególnymi działaczami oraz 
finansami ugrupowania. W przypadku ataku finalizującego wojnę informacyjną celujące-

go w struktury państwa, głównym celem jest wprowadzenie chaosu i spowodowanie 
erozji instytucji państwowych lub wypaczenie ich funkcjonowania w stopniu uniemożliwia-

jącym działanie państwa zgodnie z jego interesami narodowymi i dobra jego obywateli. 

Umożliwi to ubezwłasnowolnienie narodu i prostą drogę do podporządkowania jego woli, 
oraz interesom agresora23.  

                                                           
18 Agentem jest zwerbowany obywatel innego państwa. 
19 R. Brzeski, Wojna…, s. 86–87. 
20 Ibidem, s. 87. 
21 Ibidem, s. 90–91. 
22 Ibidem, s. 93. 
23 R. Brzeski, Wojna…, s. 94–95. 
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Z powyżej wymienionych obiektów atakowanych w wojnie informacyjnej, na szcze-

gólną uwagę zasługują media, które są mocno zaangażowanym uczestnikiem w walce. 
Istotą wojny informacyjnej w działaniach mediów jest oprócz przekazywania informacji  
o zjawiskach, zdarzeniach i osobach stwarzanie sytuacji, które mają na celu utrudnienie 
przeciwnikowi poznanie faktycznego stanu występujących zjawisk, zdarzeń i osób, co ma 
utrudnić rywalowi poznanie prawdy i podejmowanie słusznych decyzji24.  

Prawdziwa potęga mediów polega na tym, że są one „wyznacznikiem” sytuacji nor-

malnych. Jest to jedna z największych manipulacji, jakie dokonywane są na ludzkiej 
świadomości za pomocą odpowiednio skonstruowanego obrazu.  

Media oddziałują na psychikę człowieka za pomocą różnych metod i technik perswa-

zji i manipulacji, takich jak: 

‒ „ingracjacja”, to metoda polegająca na „zaskarbieniu sobie łask” adresata manipu-

lacji, zdobyciu pełnej akceptacji i uznania, zapewnieniu pozytywnych uczuć w sto-

sunku do siebie; 

‒ „atrakcyjność”, czyli jedna z najbardziej oddziałujących na ludzi cecha propagandy. 
Najłatwiej jest manipulować świadomością społeczną poprzez np. ironicznie skon-

struowany obraz. Pozwala to na zaskarbienie sobie łask u odbiorców i obniżenie  
w nich pozytywnego stosunku do emitowanych treści; 

‒ „propaganda szara”, występuje wtedy, gdy prawdziwe źródło informacji zostaje 
zatajone, lub określone jako „koła dobrze poinformowane”, „opinia publiczna”, bądź 
„eksperci, który chcą pozostać anonimowi”; 

‒ „kamuflaż” jako środek propagandy jest to przedstawienie człowieka, instytucji, 
ideologii, etc., które maskując cechy pozytywne ujmuje dany przedmiot wyłącznie  
w kategorii negatywnej; 

‒ „implikacja” charakteryzuje się taką strukturą wypowiedzi, która w pierwszej części 
zdania opisuje rzeczywistą sytuację, natomiast w drugiej części podawana jest od-

biorcy sugestia; 

‒ „fragmentacja” to technika, która uniemożliwia pełny odbiór rzeczywistości. Powsta-

je w następstwie punktowego, wybiórczego jej ukazywania; 
‒ „technika kliszy negatywnej” charakteryzuje się maskowaniem i ukrywaniem cech pozy-

tywnych i ujmowaniem danego wydarzenia wyłącznie w kategoriach negatywnych; 

‒ „szum informacyjny” jest niezwykle trudnym do wykrycia systemem dezinformacji. 
Cechuje się nadmiarem informacji, który utrudnia wyselekcjonowanie informacji fał-
szywych od informacji prawdziwych25; 

                                                           
24 A. Żebrowski, M. Żmigrodzka, Media uczestnikami walki informacyjnej, „Doctrina. Studia Społeczno- 

-Polityczne” 2012, nr 9, s. 359. 
25 Od komunikacji do manipulacji, http://www.dailymotion.com/video/xrkcb6_od-komunikacji-do-manipu-

lacji_news (dostęp: 22.11.2016 r.). 
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‒ „selekcja” to technika polegająca na przedstawieniu subiektywnego stanowiska 

poprzez wykorzystanie jedynie tych poglądów, które są zgodne z przekonaniami 
nadawcy komunikatu26. 

‒ „metoda bezpośredniego kłamstwa” polega na świadomym mówieniu nieprawdy  
w taki sposób, aby wypowiadane kłamstwa brzmiały jak najbardziej prawdopodob-

nie. Często miesza się kłamstwa wraz z faktami i w ten sposób tworzy się logiczną 
całość; 

‒ w „metodzie tła emocjonalnego” przestaje być ważna treść przekazu, natomiast 
zaczynają przeważać okoliczności, w jakich ten przekaz jest przedstawiony. Istot-

nymi elementami są: atmosfera, miejsce, nadawca i jego atrakcyjność, długość ko-

munikatu, itp.; 

Występując w roli gracza, media biorą aktywny udział w ofensywnej i defensywnej 
wojnie informacyjnej. W pierwszym przypadku media starają się pozyskać określone 
informacje, natomiast w drugim zamierzają się bronić. Informacji wykorzystywanych  
w walce dostarczają mediom instytucje, takie jak: ośrodki władzy, politycy, partie poli-
tyczne, służby specjalne, ośrodki naukowe i opiniotwórcze, depesze agencyjne, serwisy 

radiowe i telewizyjne, wywiady, debaty, konferencje prasowe, artykuły publicystyczne, 
itd., które po zgromadzeniu i przetworzeniu informacji wykorzystywane są w pracy publi-
cystycznej dziennikarzy27. 

Wojna informacyjna z udziałem mediów najczęściej skierowana jest przeciwko ściśle 
określonemu podmiotowi. Cel jej ataku może być wymierzony m.in. w: 
‒ parlament, 

‒ głowę państwa, 
‒ szefów rządu, 
‒ krajowe i zagraniczne rządowe ośrodki decyzyjne, 
‒ działalność organów bezpieczeństwa państwa, 
‒ partie polityczne i ich przywódców, 
‒ osoby publiczne, 

‒ organizacje międzynarodowe, 
‒ media konkurencyjne krajowe i zagraniczne28. 

Media są bardzo istotnym graczem w wojnie informacyjnej. Bez ich udziału prowa-

dzenie skutecznej walki jest w zasadzie niemożliwe. Nie bez powodu media nazywane są 
„czwartą władzą”. Bez problemu kreują rzeczywistość, dostarczając odbiorcom informacji 
na każdy temat. Ich codzienna ilość sprawia, że adresat nie jest w stanie zweryfikować, 
które z nich są prawdą, a które fałszem. Nie tracą na wartości słowa Uberto Eco, który 

                                                           
26 M. Pabijańska, Psychomanipulacja w polityce. Metody, techniki, przykłady, Wydawnictwo ASTRUM, 

Wrocław 2007, s. 43. 
27 A. Żebrowski, M. Żmigrodzka, Media…, s. 361–362. 
28 Ibidem, s. 364. 
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stwierdził, iż „w państwach demokratycznych nie ma dyktatury politycznej, ale jest dykta-

tura medialna. To ona jest siłą polityczną, która steruje emocjami ludzi, dzięki czemu 
decyduje o tym kto wygra wybory i kto przejmie władzę w państwie”29. 

Jednym z najaktywniejszych uczestników walk informacyjnych są rosyjskie media, 
które w historii wielokrotnie demonstrowały swoją siłę i możliwości. Podczas drugiej woj-

ny światowej Związek Radziecki użył propagandy w stosunku do Stanów Zjednoczonych. 

Gromadzono wówczas ogromną ilość materiałów dotyczących konkretnych osób kształ-
tujących opinię publiczną. Na liście znaleźli się wydawcy, redaktorzy, dziennikarze, auto-

rzy, ludzie związani z edukacją, członkowie parlamentu, przedstawiciele środowisk biz-

nesowych itp.30. ZSRR dążył do zaaranżowania procesu nazywanego wówczas przewro-

tem ideologicznym (dywersją ideologiczną).  
Przewrót ideologiczny w języku sowieckim utożsamiany był z pojęciem wojny psy-

chologicznej i oznaczał odwrócenie uwagi od działalności podjętej w celu zniszczenia 
wrogiego kraju, ludności lub terytorium. Było to działanie jawne, legalne i zgodne z pra-

wem, dlatego też trudne do wykrycia. Główną bronią przewrotu ideologicznego była ma-

nipulacja znaczeniami słów31.  

Przewrót ideologiczny składa się z trzech następujących po sobie etapów: 
1) proces demoralizacji trwa od 15 do 20 lat. W tym czasie dokonuje się demoralizacja 

społeczeństwa „A”, czyli kształtowanie światopoglądu i osobowości jednego poko-

lenia studentów lub dzieci. Odbywa się to poprzez wywieranie wpływu za pomocą 
takich środków oddziaływania, jak: 
‒ infiltracja, 

‒ propaganda, 

‒ kontakt bezpośredni, 
‒ inne działania. 

Istnieje kilka dziedzin kształtujących społeczeństwo: 
‒ religia, 

‒ system edukacji, 

‒ sfera życia społecznego, 
‒ administracja państwowa, 
‒ wymiar sprawiedliwości, 
‒ wojsko, 

‒ praca i relacje pracownik-pracodawca, 

‒ gospodarka32. 

                                                           
29 Od komunikacji… 
30 J. Bezmienow, Nawrócony dywersant, https://www.youtube.com/watch?v=rDcNF9garwc (dostęp: 22. 

11.2016 r.). 
31 Idem, Jak napaść na państwo, https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak (dostęp: 22.11.2016 r.). 
32 Ibidem. 
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Z powyżej wymienionych obszarów, niektóre z nich są w szczególny sposób narażo-

ne na poddanie dywersji ideologicznej. Są to: 
‒ religia – wrogie działania dążą do zniszczenia i ośmieszenia religii, zastąpienia 

jej różnymi sektami i kultami, których zadaniem jest odciąganie uwagi ludzi od 
prawdziwej wiary, na rzecz wielu różnych wyznań; 

‒ edukacja – w przypadku edukacji odstępuje się od nauczania konstruktywnej, 
pragmatycznej i kompetentnej wiedzy; 

‒ życie społeczne – w tym obszarze zamienia się ustanowione tradycją instytu-

cje i organizacje społeczne, organizacjami sztucznie powołanymi. Dąży się do 
zniszczenia  naturalnie istniejących więzi łączących poszczególne osoby, gru-

py osób i całe społeczeństwo  i zastępuje się je sztucznie utworzonymi biuro-

kratycznymi ciałami kontrolnymi; 
‒ struktura władzy – dywersja polega na zastąpieniu organów administracji pań-

stwowej pochodzących z wyboru społeczeństwa przez sztuczne twory; 
‒ wymiar sprawiedliwości – prawo i porządek publiczny toczy powolny rozkład. 

Stosowane są uogólnienia w celu wzbudzenia nienawiści i utraty zaufania do 
instytucji  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczeństwa; 

‒ sfera pracownicza – etap ten trwa 15–20 lat. W tym czasie dochodzi do znisz-

czenia ustanowionej tradycją umowy między pracownikiem a pracodawcą33. 

2) proces destabilizacji rozpoczyna się w momencie, gdy legalne organa władzy  
w państwie przestają funkcjonować. Wpuszczane są do społeczeństwa wówczas 
ciała obce, w postaci różnych samozwańczych kolegiów, dążących do przejęcia 
władzy w państwie. Następstwem tego jest najczęściej kryzys. Społeczeństwo 
przestaje funkcjonować produktywnie.  

3) proces normalizacji – na tym etapie nowa, samozwańcza władza nadaje społeczeń-
stwu nową rolę, budując „stabilizację” kraju narzucaną siłą. Wszyscy działacze, pra-

cownicy społeczni, profesorowie, liberałowie zaczynają być eliminowani. Zawalczyć 
z procesem normalizacji można jedynie za pomocą sił zbrojnych danego kraju, gdyż 
żadna inna siła nie jest już w stanie odwrócić tego procesu na tym etapie34.  

Metody walki informacyjnej zostały udoskonalone po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. Podczas 44-letniej zimnej wojny obie strony zdecydowały się na stosowanie  
w swoich działaniach różnych manipulacji propagandowych sprężonych z operacjami 
wywiadowczymi35. Zarówno USA, jak i ZSRR miały za cel podkopywanie autorytetu wro-

ga w polityce międzynarodowej wraz z jednoczesnym poszerzaniem swojej strefy wpły-

wów tak dalece, jak było to możliwe. Po obu stronach tego konfliktu uciekano się do 

                                                           
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 J. Kossecki, Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, https://socjocybernetyka.files.wordpress. 

com/2010/08/totalna-wojna-informacyjna.pdf (dostęp: 29.11.2016 r.). 
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stosowania „brudnych trików” czy jak zwykli mawiać Sowieci „aktywnych środków” do 
realizacji wyżej wymienionych celów politycznych. Zimna wojna była walką o ludzi, ich 
serca i umysły. W kontrolowanym przez Rosjan bloku pluralistyczne media nie miały 
prawa bytu, a podawane informacje były wysoce niewiarygodne. Jednak pomimo starań 
Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów Związku Socjalistyczne-

go Republik Radzieckich i częstego podważania amerykańskiej wiarygodności, ZSRR nie 
osiągnął głównego celu jakim było powszechne przekonanie ludzi do swych idei36.  

Porażka ZSRR w zimnej wojnie nie zniechęciła Rosjan do prowadzenia kolejnych 
wojen. Istotnym konfliktem z uwagi na tematykę niniejszej pracy jest interwencja Rosji  
w Gruzji, która skłoniła niejako Rosję do przygotowania wojny hybrydowej podczas kon-

fliktu na Ukrainie.  

Zaangażowanie Rosji w wojnę w Osetii Południowej37 było zaskoczeniem dla USA  
i krajów Unii Europejskiej. Pięciodniowa wojna rosyjsko-gruzińska otworzyła nowy roz-

dział w strategicznym dążeniu Rosji do samodzielnego działania na obszarach istotnych 
dla bezpieczeństwa tego państwa, nawet rozmieszczonych poza jego granicami. 

Przed wybuchem wojny Rosja poniosła jedną z największych porażek politycznych 
ostatnich lat – w lutym 2008 roku wbrew stanowisku Rosji, większość państw zachodnich 
uznała niepodległość Kosowa. Co więcej, 3 IV 2008 roku na szczycie w Bukareszcie, 
państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego uzgodniły, że w przy-

szłości Gruzja i Ukraina będą mogły wstąpić do NATO, jednocześnie nadając im status 
państw kandydujących38. Działania państw zachodnich uraziły ambicje Rosji, która nie 
mogła pogodzić się z osłabieniem swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Z związku 
z tym, Rosja skutecznie wykorzystała intensywne dążenie Gruzji do zajęcia Osetii Połu-

dniowej, przyczyniając się do nasilenia działań wojennych w tym rejonie. Po krótkim 
czasie konflikt w Osetii Południowej przerodził się w wojnę rosyjsko-gruzińską. Żadna ze 
stron konfliktu formalnie nie wypowiedziała sobie wojny, ani nie zerwała stosunków dy-

plomatycznych. Celem Rosji w tym konflikcie było przede wszystkim osłabienie proza-

chodniego kierunku w polityce zagranicznej Gruzji, zniszczenie gospodarki, destabilizacja 

polityczna oraz zmiana władz na prorosyjskie39. Powyższe dążenia Rosja realizowała za 
pomocą różnych środków i metod, dość wysoko stawiając działania propagandowe. Od 
samego początku Rosja starała się przekonać międzynarodową opinię publiczną, że 

                                                           
36 M. Karaś, Brudne triki supermocarstw w trakcie zimnej wojny, http://www.racjonalista.pl/kk.php/ 

s,5712 (dostęp: 3.12.2016 r.). 
37 Wojna w Osetii Południowej – konflikt zbrojny między siłami wojskowymi Gruzji a wojskami separaty-

stycznej Osetii Południowej, Abchazji i Rosji, który wybuchł w nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku, szesnaście 
lat po zakończeniu poprzedniej wojny, w wyniku której Osetia Południowa uniezależniła się od Gruzji.  

38 D. Brążkiewicz, Wojna rosyjsko-gruzińska, http://www.fronda.pl/a/rosja-wojna-rosyjsko-gruzinska, 
74706.html (dostęp: 29.11.2016 r.). 

39 Ł. Cieśla, Wojna w Osetii Południowej jako przykład konfliktu asymetrycznego, https://wnpid.amu. 
edu.pl/files/191-208.pdf (dostęp: 2.12.2016 r.). 
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ingerencja w sprawy Osetii Południowej podyktowana jest dobrem rosyjskich obywateli. 
Rosja stała na stanowisku, że walki wymierzone w bezbronnych Osteńczyków i żołnierzy 
rosyjskich strzegących pokoju, zainicjowane zostały przez Gruzję i w związku z tym, 
konieczne było użycie siły w odpowiedzi na agresję Gruzinów40. Za sprawą działań pro-

pagandowych społeczeństwo rosyjskie określiło interwencję militarną w Gruzji jako dzia-

łanie właściwe, a oburzenie i krytykę ze strony USA i Europy jako niezrozumiałą i agre-

sywną wobec Rosji41. 

Marginalizacja znaczenia Rosji jako mocarstwa przez państwa zachodu po zakoń-
czeniu zimnej wojny i skierowanie swojej uwagi na Chiny przyczyniły się do podejmowa-

nia przez Rosję własnych działań i obserwowania reakcji Zachodu. Uśpiona czujność 
światowych mocarstw sprawiła, że po przewartościowaniu swojej polityki międzynarodo-

wej Rosja zmieniła zasady gry i rzuciła Zachodowi wyzwanie w postaci ataku na Gruzję. 
W ten sposób zapowiedziała nowy kierunek myślenia strategicznego, którego działania, 
szczególnie w niektórych regionach, mają być kompatybilne z interesem narodowym, bez 
niepotrzebnego tłumaczenia się przed opinią międzynarodową42.  

W okresie od października 2013 roku do lutego 2014 roku, rosyjskie media były 
uczestnikiem prowadzonej na szeroką skalę operacji, która zmierzała do zdyskredytowa-

nia „Euromajdanu”, przedstawiając go jako bunt inspirowany przez „trzecią siłę” z ze-

wnątrz-przeciwko legalnej władzy Ukrainy. Następnie od lutego do marca 2014 roku 
dążono do zdemoralizowania cywilnych i wojskowych władz na Krymie oraz rozpo-

wszechnienia wśród światowej opinii publicznej historycznej i prawnej argumentacji, 
uzasadniającej  przyłączenie Krymu do Rosji43. 

Aneksja Półwyspu Krymskiego i jej następstwo w postaci „wojny noworosyjskiej” od-

biły się szerokim echem i mocno zainteresowały zachodnie media i profesjonalne ośrodki 
analityczne funkcjonujące w państwach członkowskich NATO i na zachodniej Ukrainie. 
Większość z nich jest zdania, że działania podejmowane przez Rosję stanowią nową 
formę zagrożenia, którą określono jako „wojnę hybrydową”44. Określenie to, w odniesie-

niu do rosyjskich działań na wschodniej Ukrainie, po raz pierwszy zostało nieoficjalnie 
użyte przez holenderskiego generała Franka van Kappena, który 26 IV 2014 roku określił 
rosyjskie operacje mianem „hybrydowych”. Z kolei 3 VII 2014 roku władze NATO w ofi-
cjalnym komunikacie obwieściły, iż działania strony rosyjskiej prowadzone na południo-

wym wschodzie Ukrainy, to wojna hybrydowa45.  

                                                           
40 Ibidem. 
41 D. Brążkiewicz, Wojna… 
42 Ibidem. 
43 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej 

myśli wojskowej XIX–XXI wieku, http://www.abw.gov.pl/download/1/1926/wojnowski.pdf (dostęp: 4.12.2016 r.). 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, s. 8. 
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W dalszym ciągu definicja „wojny hybrydowej” budzi spore kontrowersje wśród eks-

pertów i analityków wojskowości, przede wszystkim z przyczyn niejasności definicji oraz 
ciągłej zmiany zakresu jej desygnatów.  

Etymologia pojęcia „hybrydowość” pochodzi od łacińskiego słowa „hybryda”, ozna-

czającego „mieszańca”, osobnika powstałego poprzez skrzyżowanie dwóch genetycznie 
różnych osobników, należący do odmiennych gatunków, odmian bądź ras46. „Hybrydo-

wość” traktować można jako właściwość powstałą poprzez skrzyżowanie lub zmieszanie 
cech bądź elementów, należących do często strukturalnie odmiennych i genetycznie 

odległych przeciwstawnych przedmiotów, organizmów, stanów47. Sprowadzając pojęcie 
hybrydowości w odniesieniu do współczesnych konfliktów zbrojnych, termin ten może być 
rozumiany jako koegzystencja elementów „starych” i „nowych” wojen, klasycznych kon-

fliktów zbrojnych i wojen „ponowoczesnych”, starcia narodowych armii i konfliktów asy-

metrycznych,  prymitywnych broni i supertechnologii wojskowych, konfrontacji zaścian-

kowości i kosmopolityzmu48.  

Pojęcie „wojny hybrydowej” po raz pierwszy pojawiło się w amerykańskiej myśli woj-

skowej i zyskało na popularności dzięki narracji odnośnie kryzysu izraelsko-libańskiego  
w 2006 roku49. Jedną z wielu amerykańskich definicji wojny hybrydowej jest określenie jej 
jako „(…) kombinacyjne, sekwencyjne zastosowanie różnych strategii współczesnych 
wojen (konwencjonalnej, informacyjnej, ekonomicznej i psychologicznej) w celu poraże-

nia sił i środków nieprzyjaciela, osiągnięcia geopolitycznej przewagi nad nim i zmuszenia 
go do zawarcia pokoju na warunkach korzystnych dla agresora”50.  

Inną definicją „wojny hybrydowej” jest ta, utworzona przez Międzynarodowy Instytut 
Studiów Strategicznych, który określa ten typ wojny jako: działania wykorzystujące za-

równo wojenne, jak i pozamilitarne instrumenty w zintegrowanej kampanii, której celem 
jest zaskoczenie nieprzyjaciela, a następnie przejęcie inicjatywy i osiągnięcie psycholo-

gicznych korzyści. Podejmowane są w tym celu działania dyplomatyczne, informatyczne  
i radioelektroniczne prowadzone na szeroką skalę oraz operacje w cyberprzestrzeni. 

Najdłużej ukrywane są działania wojskowe i wywiadowcze, co występuje w połączeniu  
z wywieraniem silnej presji ekonomicznej51. 

W opinii ukraińskich badaczy definicja „wojny hybrydowej” przedstawiona została  
w następujący sposób: „wojna hybrydowa” to zespół wielostronnych działań prowadzo-

nych przeciwko nieprzyjacielowi zgodnie z określonym algorytmem czyli skończonym 
ciągiem precyzyjnie zdefiniowanych czynności, niezbędnych do wykonania określonych 

                                                           
46 Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 290. 
47 A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] Asymetria i hybrydowość, 

stare armie wobec nowych konfliktów, red. nauk. W. Sokała, B. Zapała, BBN, Warszawa b.r.w., s. 11. 
48 Ibidem. 
49 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”… 
50 Ibidem, s. 15–16. 
51 Hybrid Warfare. Challenge and Response, „The Military Balances” 2015, nr 115, IISS, s. 18–19.  
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zadań. Charakterystyczną cechą wojny hybrydowej jest prymat środków niemilitarnych 
nad walką zbrojną, a głównymi desygnatami w tego typu walce są działania o charakterze 

informacyjno-propagandowym, wywiadowczo-dywersyjnym, polityczno-dyplomatycznym  

i ekonomicznym. Przewiduje się także możliwość prowadzenia działań zbrojnych w ra-

mach tego rodzaju konfliktu, przy pomocy regularnej armii, sił partyzanckich oraz ograni-

czonego zastosowania taktycznej broni jądrowej52. 

Z powyższych definicji wnioskować można, iż główną cechą charakterystyczną wojny 

hybrydowej jest maksymalizacja synchronizacji i zbieżności środków, metod i sposobów 
prowadzenia działań militarnych i pozamilitarnych, celem zwiększenia efektu synergii,  
co natomiast przekłada się na uzyskanie względnie trwałej przewagi nad przeciwnikiem.  

Tymczasem dla Rosjan pojęcie „wojny hybrydowej” ma raczej charakter propagan-

dowy niż klasyfikacyjny z tego względu, iż przy próbach formułowania dokładnej definicji 
tego pojęcia – to, co miało być nowe w taktyce działania, nagle okazuje się znane i prak-

tykowane od dawna. Według Rosjan cytowane wyżej zachodnie definicje „wojny hybry-

dowej”, a przede wszystkim opis ich działań w 2014 roku, są całkowicie abstrakcyjne53. 

Kreml stara się udowodnić, że Zachód stosuje pojęcie „wojny hybrydowej” w celu wyol-

brzymienia roli Rosji, co przedstawia ją w oczach opinii międzynarodowej jako agresora, 
a równocześnie zniwelować znaczenie wewnętrznych czynników (tj. zagrożenie bezpie-

czeństwa rosyjskiej ludności ze strony ukraińskich nacjonalistów). Sytuuje to natomiast 
automatycznie Rosję w roli „obrońcy” praw własnych obywateli, a nie inicjatora konfliktu. 
Takim sposobem kremlowska propaganda wyjaśnia własnemu społeczeństwu i opinii 
międzynarodowej cel stosowania przez Zachód pojęcia „nowatorskiej wojny hybrydowej”, 
którą rzekomo Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie54.   

W rzeczywistości jednak, Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi efektywnie zaabsor-

bowały uwagę światowej opinii publicznej pozwalając Rosjanom na rozlokowanie jedno-

stek wojskowych w pobliżu południowo-wschodniej granicy Ukrainy. Działanie to tłuma-

czono koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przybyłym uczestnikom igrzysk,  
co nie wzbudziło podejrzeń ze strony żadnego z państw. W efekcie wojska te wykorzy-

stano do ochrony działań sił specjalnych Rosji na Krymie podczas inwazji. Rosjanie byli 

bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzenia operacji na wschodniej części państwa 
ukraińskiego: posiadali dokładną wiedzę dotyczącą stanu osobowego jednostek wojsk 
ukraińskich, delegatur i placówek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz ukraińskiej infra-

struktury krytycznej, prowadzili rozpoznanie osobowe, elektroniczne oraz wywiad psycho-

logiczny na terenie Ukrainy. Nieprzypadkowy był także czas przeprowadzenia operacji, 
którą zrealizowano w okresie destabilizacji i dezorganizacji państwa ukraińskiego spowo-

                                                           
52 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”…, s. 9. 
53 Wojna hybrydowa. Powtórka z historii, http://www.defence24.pl/231107,wojna-hybrydowa-powtorka-

z-historii (dostęp: 4.12.2016 r.). 
54 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”…, s. 12–13. 
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dowanych przewrotem w Kijowie. W pośpiechu i chaosie tworzono nowe władze, a spo-

łeczeństwo ukraińskie ulegało coraz mocniejszej polaryzacji na tle politycznym i narodo-

wościowym, do czego skutecznie przyczyniali się Rosjanie55.  

Główną bronią wykorzystywaną przez Rosjan podczas operacji krymskiej były dzia-

łania noszące znamiona zarówno dywersji ideologicznej, jak i środki tzw. zarządzania 
refleksyjnego56. Rosja przez wiele miesięcy angażowała lokalne i międzynarodowe media 
w wielką kampanię informacyjną, której celem było wyperswadowanie i wmówienie wła-

snemu i światowym społeczeństwom, że żądania Rosji względem części państwa ukraiń-
skiego podyktowane są podstawą prawną i uzasadnione biegiem wypadków. Użyto  
w tym celu zarówno tradycyjnych jak i nowatorskich metod i form propagandy, by wpoić 
innym własne cele57. Priorytetem kremlowskiej propagandy było definitywne ugruntowa-

nie pozycji siły i utrzymanie się na niej. Dokonywane było to przede wszystkim poprzez 
dezorganizację i paraliż zachodnich społeczeństw poprzez kontrolę i zarządzanie me-

dialnym przekazem58.  

W bezprecedensowych pod względem skali działaniach dezinformacyjnych odnośnie 
sytuacji na Ukrainie uruchomiono wszelkie możliwe federalne kanały radiowe, telewizyj-

ne, gazety i mnóstwo zasobów internetowych. Front informacyjny wsparty został przez 
najważniejsze osoby w państwie: dyplomatów, polityków, politologów, ekspertów, elity 
nauki i kultury. Celem antyukraińskich batalii informacyjnych było w głównej mierze zde-

stabilizowanie sytuacji na Ukrainie i wywarcie presji na władze i obywateli tego państwa 
po to, aby przyjęli rozwiązania ustrojowe proponowane przez Rosję. Działania te miały 
zapewnić Federacji Rosyjskiej kontrolę nad Ukrainą i pozostawić ją w rosyjskiej strefie 
wpływów59.  Po wojskowym zajęciu i aneksji Krymu do Rosji działania propagandowe 
miały uwiarygodnić intencje Federacji Rosyjskiej i zataić braki w argumentacji odnośnie 
działań wojskowych oraz samego wcielenia Krymu60. 

Moskwa używa przeróżnych metod, aby wygrać z Zachodem informacyjną walkę. 
Stosowane działania to na przykład: 
‒ oszustwo (trolle internetowe); 

‒ własne koncepcje (kontrola odbita – „reflexive control”, broń poznawcza); 

                                                           
55 Ibidem, s. 32. 
56 Pojęcie zarządzania refleksyjnego oznacza całokształt technik manipulacji i sterowania społecznego 

składający się z metod energetycznych (siła, przymus, strach i presja) oraz metod informacyjno-psycho-
logicznych, do których należą propaganda i dezinformacja, których przygotowanie opiera się na stworzeniu 
specjalnego modelu przeciwnika imitującego jego zachowanie. Zob. M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydo-
wej”…, s. 35. 

57 T. Thomas, Działania osłabiające i destabilizujące społeczeństwa – wojna informacyjna Rosji XXI 
wieku, http://publicrelations.pl/wojna-informacyjna-rosji-w-xxi-wieku/ (dostęp: 1.12.2016 r.). 

58 Ibidem. 
59 J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, 

„Punkt widzenia” 2014, nr 05, Ośrodek Studiów Wschodnich, s. 5–6. 
60 Ibidem, s. 5. 
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‒ otwarte kłamstwa (nie ma rosyjskich sił na Ukrainie); 
‒ tworzenie alternatywnej rzeczywistości (w środkach masowego przekazu); 
‒ reakcje na zagrożenie własnego bezpieczeństwa (uzewnętrzniające się w teoriach 

spiskowych, przestrogach przed kolorowymi rewolucjami i twierdzeniach o byciu 

otoczoną ofiarą)61. 

Rosja już od jakiegoś czasu używa „trolli internetowych”, czyli osób, które anonimo-

wo zamieszczają w sieci stwierdzenia lub informacje półprawdziwe i fałszywe oddziałują-
ce na perswazję lub zmianę myślenia czy emocji. „Trolle” mają za zadanie publikowanie 
oraz rozpowszechnianie zaakceptowanych artykułów oraz zakładanie fikcyjnych kont na 
portalach społecznościowych w celu popularyzowania spreparowanych informacji oraz 
oczerniania przeciwników w sieci62.  

Kolejną metodą oszustwa wykorzystywaną przez Moskwę jest teoria kontroli odbitej 
definiowana jako: „środki doprowadzające informacje do partnera lub przeciwnika przygo-

towane specjalnie dla niego, skłaniające go do dobrowolnego podjęcia decyzji, jaką za-

mierzył wcześniej jako antagonista”63. W działaniach propagandowych Federacja Rosyj-

ska wykorzystuje także koncepcję „broni poznawczej”, która polega na wprowadzeniu 
środowiska intelektualnego do wrogiego państwa, które ma za cel rozpowszechnienie 
fałszywych teorii, paradygmatów, koncepcji i strategii, które wpływają na zaatakowane 

państwo wraz z jego władzami, osłabiając jego potencjał obronny64.  

Podstawową zaś metodą stosowaną przez Władimira Putina jest koncepcja o samo-

stanowieniu, mająca usprawiedliwić obecne zawłaszczenia terytorialne oraz wykreować 
nową rzeczywistość. Prezydent Rosji obiecuje ochronę swoim obywatelom przebywają-
cym za granicą oraz wsparcie dla nich podczas walki z wykreowanymi stereotypami na 
ich temat. W. Putin prowokuje etnicznych Rosjan osiedlonych w innych państwach do 
mobilizacji i skarg na traktowanie – niekiedy pomagają w tym agenci rosyjscy, którzy 
zaostrzają konflikty. Czasami stosuje się także presję psychologiczną, na przykład po-

stawienie ultimatum. Obywatele rosyjscy posiadający wsparcie samego prezydenta ich 
ojczystego kraju służą za samonapędzający się mechanizm dla rosyjskiej interwencji 

wtedy, gdy pojawią się sprzyjające warunki (jak w przypadku Krymu). Za granicą  
W. Putin kreuje więc nową rzeczywistość, przychylną dla siebie i swoich interesów65.  

Niezbędne nie tylko w kontekście operacji krymskiej okazało się przygotowanie i za-

bezpieczenie informacyjne, lecz także w kolejnych etapach rosyjskiej ekspansji na teryto-

rium państwa ukraińskiego. Działania informacyjne obejmowały następujące czynności: 

                                                           
61 T. Thomas, Działania osłabiające… 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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1) skłócenie narodowościowych i etnicznych grup wewnątrz państwa opierając się na 
historycznej tożsamości dzięki rozbudzaniu i umacnianiu sentymentów sowieckich 
przy równoczesnym ukazywaniu znaczenia i roli radykalnych nacjonalistycznych 
ugrupowań. Dzięki monopolowi rosyjskich massmediów na Ukrainie z łatwością 
stworzono zamknięte pole informacyjne, co spowodowało, że do społecznej świa-

domości docierała wyłącznie jednolita, stronnicza rosyjska narracja, ukazująca pań-
stwo ukraińskie jako kraj słaby, upadły oraz pozbawiony sensu geopolitycznej egzy-

stencji; 

2) wykorzystanie przez Kreml osoby obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza, aby 

podważyć legalność nowych władz ukraińskich oraz stworzyć alternatywny, proro-

syjski ośrodek władzy w państwie; 
3) stosowanie przeróżnych działań dezinformujących opinię publiczną prowadzonych 

w radiu, prasie i telewizji; 

4) rozpowszechnianie w mediach na szeroką skalę zdjęć poległych żołnierzy ukraiń-
skich, zniszczonego sprzętu wojskowego oraz śmierci osób cywilnych, co miało słu-

żyć zastraszeniu i zniechęceniu obywateli ukraińskich do wstępowania w szeregi 
armii; 

5) uwydatnianie w mediach wszelkich politycznych napięć w Kijowie, konfliktów i spo-

rów wewnątrz partii rządzącej, w celu podważenia zaufania społeczeństwa ukraiń-
skiego do nowych władz66. 

Scenariusz przebiegu operacji krymskiej powtórzony został następnie we wschod-

nich obwodach Ukrainy. Aneksja Półwyspu Krymskiego, a także dalsze etapy konfliktu 
ukazały społeczeństwu międzynarodowemu nowatorskie zastosowanie przez Moskwę 
nowoczesnej techniki zarówno w sferze walki informacyjnej, jak i konwencjonalnych 
działaniach zbrojnych67. W efekcie jednak Zachód nie został zaskoczony „nowymi” spo-

sobami działania ale postawą prezydenta Rosji, który skutecznie przez ostatnich kilka lat 
uśpił analityków i strategów zachodnich, aby następnie, bez skrupułów uderzyć po kolej-

ne imperialne zdobycze. Zaskoczeniem dla państw Zachodu była także postawa społe-

czeństwa rosyjskiego, które od samego początku dawało W. Putinowi pełne poparcie dla 
jego działań. Błędne były także oceny rosyjskiej armii – po pierwsze przeceniono rosyj-

skie uzbrojenie, które okazało się siermiężne i niedopracowane, natomiast nie doceniono 
rosyjskiego dowództwa – wydarzenia na Krymie pokazały, że dowódcy potrafią skutecz-

nie dobrać sposoby działania do miejsca oraz stosować niestandardowe i zróżnicowane 
techniki działania, gdzie w przypadku Krymu odnieśli sukces praktycznie bez strat68. 

                                                           
66 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”…, s. 33–34. 
67 Ibidem, s. 36. 
68 Wojna hybrydowa… 
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STRESZCZENIE 

W artykule przedstawiono charakterystykę oraz elementy składowe wojny informa-

cyjnej. Zobrazowano udział mediów jako bezpośrednich i pośrednich uczestników walki 
informacyjnej oraz metody, jakimi skutecznie kreują światopogląd człowieka. Wykorzy-

stano także wizerunek Rosji i jej działań na arenie międzynarodowej, szczególną uwagę 
kierując ku Ukrainie, gdzie posłużono się nowatorskimi metodami walki – nazwanymi 

wojną hybrydową. 

Słowa kluczowe: wojna informacyjna, wojna hybrydowa, media, propaganda, manipula-

cja, wojna hybrydowa na Ukrainie 

SUMMARY 

The article discusses the characteristics and features comprising information war-

fare. What has been showcased here is the role of media as the direct and indirect party 

in the conflict, as well as the methods they employ to efficiently shape people’s 
worldviews. Moreover, the image of Russia and its operations in the international arena 

has been used, with particular emphasis put on Ukraine, where novel warfare tactics, 

called the hybrid warfare have been used. 

Keywords: information warfare, hybrid warfare, media, propaganda, manipulation, hybrid 

warfare in Ukraine 
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THE FEATURES OF RUSSIAN HYBRID WAR AGAINST UKRAINE 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS, NEW APPROACHES IN THE USE OF WEAPON 

SYSTEMS AND THEIR IMPACT 

Hybrid warfare is open in all possible directions. It is not only informational warfare 

but also economical, reputational and ideological warfare. Everyone who has influence 

on population should take part in actors, singers, writers, producers. Military actions are 

just a background for a bigger war, war in human minds. 

SPECIAL FEATURES 

Hybrid warfare is not something brand new. It is combination of well-known elements 

that have been already used. This war is unusual. It is irregular and involves guerrilla 

forces. Russian operations in Ukraine are comparable with Chinese conception of war 

without limits. It includes number of non military tools.  

They are: 

‒ investments; 

‒ buying mass media companies;  

‒ support of political parties; 

‒ infiltration in European facilities; 

‒ establishing connections between different religious institutes; 

‒ using ethnic conflicts; 

‒ support of informational projects like “Russia Today”; 
‒ directed cyber attacks. 

In Crimean operations had been used: 

‒ preventive destabilization; 

‒ disinformation; 

‒ informational operations; 

‒ limited military intervention. 
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Tasks of hybrid warfare must be carried out primarily by undermining the military and 

economic potential of enemy, psychological pressure, active support of insider opposi-

tion, guerilla methods. Nowadays, not the size of forces (AF) has main role, but their 

possibility to provide fast and effective operations in heavy conditions at any part of the 

world. Especially in times of rapid growth of non-military methods of struggle: “integrated 
application of political, economic, informational and other non-military measures imple-

mented with the support of military force”. 
It is difficult not to agree, so it is with one of its most important conclusions: “the 

combination of traditional and hybrid methods are already a feature of any armed con-

flict”. 
Today, we can clearly identify a number of key components, which clearly relate to 

measures in the framework of “hybrid warfare” in the current Russian practice, but they 
can be allocated in three broad groups. 

1. Traditionally military means (the use of traditionally military units and weapons, as 

well as Special Forces). 

2. Kvazimilitary activity (creation and support of illegal armed groups, support and 

radicalization of separatists’ formations). 
3. Operations of “nonmilitary influence”, especially in way of special information and 

"active measures" (including economic pressure, operations in cyberspace, diplo-

macy, manipulation of information space). Within these three groups Russia sets up 

its actions to implement the hybrid attack techniques to specific countries or re-

gions. In each case, at various stages, preference is given to a particular group, de-

pending on the current military- political and economic situation. Moreover, con-

scious (or rather – unconsciously) Russia is increasingly unable to achieve syner-

gies in the various arenas of confrontation hybrid activating some form of hybrid war 

in other arenas1. 

What is new is rather elaborate (most often – in advance) the relationship of asym-

metric methods used and the intensity of their use in order to achieve the strategic goal. 

Now we are witnessing, at least three large-scale "hybrid" operations, which have much 

in common, despite some differences in the external representation of Syria (Turkey), the 

European Union, Ukraine. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

The main feature of a hybrid war impact on the consciousness of citizens, with the 

help of information (extensive propaganda and counter-propaganda with the use of in-

formation technologies, the confrontation in cyberspace), the economic, political (in the 

                                                           
1 G. Pochepcov, Hybrid warfare: informational aspects, „Independent culturologic magazine”, web re-

course: www.ji-magazine.lviv.ua. 
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formal preservation of ties between the two countries) and military pressure. The principal 

characteristics of hybrid warfare include: non-recognition of the country – aggressor of its 

participation in the conflict, aggression without a formal declaration of war, and it is done 

by separatist groups, neglect aggressor international rules of warfare and the existing 

agreements and agreed. All of the above characteristics of a hybrid war very psycho-

traumatic for military personnel, especially when it comes to the younger generation of 

future officers. According to the survey, which was conducted in Kharkiv National Air 

Force University named by Kozhedub, almost 100 % of officer cadets answered that they 

are ready to take part in the fighting in the east of Ukraine, if the need arises2.  

In our opinion, this psychological readiness was formed, primarily through the work of 

the officers, educators and university teachers, as they are in their classrooms aim to not 

only provide knowledge on the subject that has been studied, but also to instill in officer 

cadets a love of the motherland, sense of duty and an officers’ honor. At the same time 

many officers of the institution are members of the ATO, show an example to cadets and 

a reason for pride for their teachers. A clear understanding of what “love of country – this 

is not what you feel to it – and what you’re doing to her!” Allows competently educate the 
defenders of their country. 

Also, the psychological readiness of students depends on the professional training, 

one component of which is precisely the psychological training. This includes the study of 

stress factors that affect the psyche of a soldier in a combat zone, and methods of their 

correction pass a psychological obstacle course and the formation and strengthening of 

the psychological stability of personnel during the fight with the enemy and application of 

fire damage his artillery. So, unfortunately psychological training, in our opinion, is not 

perfect, but now measures are taken to improve its effectiveness. 

Problematic issues of psychological training: 

1. Not understanding the essence of the concept of psychological readiness; 

2. Not understanding the fact that war is already going; 

3. Fear of leaders to take responsibilities for the possible failure of the psychological 

training; 

4. Our lack of pride for university as for “survival school”; 
5. Ignoring the possibility of “emotional devastation”; 
6. A distorted understanding of psychological training funds; 

7. Young officers are not aware of the fact that they are persons who decide the fate of 

others. 

Thus we can conclude the following. With the integrated and systematic approach, 

which is a training, educational and psychological preparation we can achieve a sufficient 

                                                           
2 Methodical materials in military-ideological training Ukrainian Armed Forces, 2015. Web recourse: 

http://www.mil.univ.kiev.ua. 



Konstantin Vasuta 

217 

level of psychological readiness of cadets, tacking into account the peculiarities of a hy-

brid war in eastern Ukraine.  

NEW APPROACHES IN THE USE OF WEAPON SYSTEMS  
AND THEIR IMPACT 

The use of mobile communication devices to intercept voice and wireless access to 

data networks. The intelligence data obtained by the mobile can detect the position, sta-

tus and intention actions Ukrainian Armed Forces units in the interest spread panic 

among the population of Ukraine, to provide guidance of artillery as the regular forces of 

Russian federation and illegal armed forces. 

This danger is not only the content of information transmitted, but an elementary lo-

cation of the mobile device is turned on in the particular area, when data send (personal 

IMEI, information about device accessories).  
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With the aim of destabilizing the GSM network the GSM – reconnaissance and sup-

pression devises are actively used. 

Note that fact that most common Ukrainian telecommunication operators are: 

‒ mobile operator “Kyivstar”, 100 % of shares belong to Vimpel Com Ltd (Russia); 

‒ mobile operator “MTS Ukraine”, 100 % of shares belong to “МТS” (Russia); 
‒ mobile operator “Life”, 55 % of shares belong to Turkcell Holding (Turkey), 45% of 

shares belong to SKM (Ukraine). 

The rest of mobile operators occupy 1–2 % of the market segment. So, the most 

common mobile operators in Ukraine are: “Kyivstar” and “MTS Ukraine” and they are 
under Russian influence. 

The mobile operator may provide intelligent agencies information about the location 

of a mobile phone SIM-card. 

 

Based on these facts should make conclusions: 

‒ A ban on the use of mobile communication for the transmission of any official infor-

mation, especially during the important phases of warfare; 

‒ Misleading the enemy by fraud, excessive information overload enemy; 

‒ Preventive work among the soldiers and their loved ones to prevent the exchange 

of information; 

‒ The use of mobile terminals with information protection functions; 

‒ Use of IP telephony IP – radio (Zello) to encrypt the negotiations in the event of 

additional purchases of cryptographic keys in the manufacturer; 

‒ Do not open unknown SMS! MMS! 

‒ Communicate using military channels only; 

‒ Compliance with the rules of official talks; 

‒ Use code tables; 

‒ Use code tables and native language for the talks (preferably patter). 
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Particularly threatening disruption of management and to demonstrate how the arms 

up new electronic warfare complexes, based on the use of new physical principles and 

phenomena.  

The latest set of electronic warfare “Infauna” means suppresses enemy communica-

tions and disables radio-controlled mines and precision-guided weapons. 

 

 

“Infauna” designed to protect any kind of armor and automotive equipment from 

mines and explosive devices with radio, detection and suppression means of optical and 

radio. The complex is able to stun the enemy, providing jamming its communications. Its 

equipment of high-speed broadband signals intelligence dramatically improves security 

covers the range of mobile objects from radio controlled mines guaranteed to suppress 

communications sabotage and reconnaissance of enemy gangs. And the ability to install 

aerosol screens allows you to protect equipment from high-precision weapons with video 

and laser guidance systems. 
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Next complex “Khibiny – U” – the modern aviation complex electronic countermeasures.  
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The system is designed for radio direction-finding signal probing radiation source, fol-

lowed by distortion of the reflected signal parameters. It can be used for: 

‒ detection delay of the aircraft carrier “Khibiny – U” like object to attack the enemy; 
‒ masking the true object against a background of false; 

‒ measuring the distance to the object difficulty, its speed and the angular position; 

‒ deterioration of the characteristics of the Maintenance Mode “to pass” scanning 
radar antenna beam; 

‒ increase the time and difficulty of capturing the object in the transition to a conti-

nuous – finding mode. 

It became known that Russia also found their most advanced electronic warfare sys-

tem – the mobile complex of ground reconnaissance EW – “Krasuha – 4”. 
“Krasuha – 4” is a multi-functional broadband jamming system designed to neutralize 

spy satellites in low-Earth orbit (LEO ) satellites such as the US series Lacrosse / Onyx 

and onboard aircraft radar station ( RLS) in the range from 150 km to 300 km. The sys-

tem reportedly can cause damage to the enemy’s electronic warfare system and commu-

nication. “Krasuha – 4” works by creating strong interference in the fundamental frequen-

cies of radar and other radio-emitting sources. 

CYBER SECURITY ASPECTS 

The war with Russia is not only in the Donbas. These battles do not cease in the vir-

tual space. If earlier the Russian security services attacked mainly information and gov-

ernment pages, now they set their sights on vital installations Energy and Infrastructure. 

For the cyber attacks against the United States, Germany, Ukraine and Russian hackers 

have used one IP-address, ThreatConnect. Company ThreatConnect, dealing with issues 

of cybersecurity, investigating hacking electronic voter database that have occurred re-

cently in the two US states. One of the IP- addresses turned out to 5.149.249.172 com-

mon with the one that was used during the cyber attacks in the Ukraine, Turkey and 

Germany earlier this year. 
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“Cyberspace is now turned to another field of confrontation and struggle for the inde-

pendence of the State. Various attempts at violating the normal mode of functioning of 

national resources, the use of cyberspace for espionage, unauthorized access to infor-

mation, attempts to use cyber-attacks for political purposes – this is just one small part of 

what has already faced Ukraine since the beginning of the Russian aggression”. So ap-

preciated the threat posed by Russian hackers President Petro Poroshenko. 

According to computer security experts from Trend Micro and iSight Partners, on 

Prykarpattyaoblenergo attack may be the first time that a cyberattack could stop by elec-

tricity. To prove the involvement of Russian hackers is to cyberattacks, sometimes have 

to do a tremendous job as the Russian special services often use third countries, in every 

way masking their participation. 

Cybersecurity in the world today should be considered on the basis of interconnected 

devices: electronic gadgets and devices that transmit sensory information to each other 

through a wireless connection, in 2017 will continue to grow – this will lead to a number of 

new programs and new threats to cybersecurity. What is even more provoking cyber-

crime.  

Analyzing the experience gained and the development trends of Russian military tech-

nology should pay particular attention to the steganographic methods and cyber information 

security aetherodynamics practical application, climatic and seismic weapons.  

Hybrid warfare does not start and will not end the Ukraine. She has just begun... 
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ŚWIADOMOŚĆ SYTUACYJNA W WOJNIE HYBRYDOWEJ NA UKRAINIE 

WSTĘP 

Problematyka badań nad świadomością sytuacyjną w wojnach hybrydowych,  
w szczególności w odniesieniu do procesu decyzyjnego w strukturach hierarchicznych, to 
względnie nowy temat1, trudno poddający się badaniom naukowym2. Wymagają one 
zarówno podejścia holistycznego na bazie wiedzy kontekstowej jak i uwzględniania detali 
z wysoce specjalistycznej wiedzy branżowej inżynierskiej.  

W referacie wyekstrahowano zagadnienia z literatury problemu3 oraz doświadczeń  
z realizacji kilku międzynarodowych projektów4 dotyczących bezpieczeństwa i obronności. 

                                                           
1 W przestrzeni publikacyjnej nie jest to zbiór pusty. Nowatorska myśl na temat świadomości sytuacyjnej 

pojawia się zazwyczaj w publikacjach przede wszystkim amerykańskich. W bibliotece Kongresu Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, system biblioteczny wylistował kilkaset woluminów na hasło świadomość 
sytuacyjna (am. situational awareness), https://www.loc.gov/... (dostęp: 20.11.2016 r.). Merytorycznie warto-
ściowe publikacje znajdują się również w cyfrowych zasobach NATO, http://www.natolibguides. info/library 
(dostęp: 20.11.2016 r.) oraz w zasobach European Defence Agency, https://www.eda.europa.eu/ (dostęp: 
20.11.2016 r.). Mimo różnych ograniczeń do tych zasobów (wymagany jest odpowiedni certyfikat lub wnie-
sienie opłaty, co jest istotną barierą), analiza tych publikacji pozwala chociażby rozumieć bieżący kurs rozwo-
ju tej zaawansowanej myśli. Trzeba też mieć świadomość, że chociażby przegląd głównych nurtów dociekań 
może stanowić temat do kolejnych wartościowych badań, dlatego autor artykułu odwołuje się wybiórczo, tylko 
do kilku aspektów, które uznawane są za reprezentatywne i stanowią clou prezentowanego zagadnienia. 
Inne opracowane kwestie na ten temat będą upubliczniane sukcesywnie w innym czasie. 

2 Procesów myślowych związanych z wykorzystaniem świadomości sytuacyjnej w podejmowaniu decy-
zji nie da się jednoznacznie i adekwatnie odwzorować, zbadać czy wytłumaczyć, gdyż nie są one, na aktual-
nym poziomie badań w pełni dostępne poznawczo. Zgłębiane są one przez multidyscyplinarne zespoły 
naukowców złożone z: kognitywistów, cybernetyków, neurologów, psychologów i innych. 

3 Na temat procesów decyzyjnych relewantna i rekomendowana literatura w języku polskim to (kolej-
ność wymieniania poszczególnych publikacji jest istotna; wyspecyfikowano je wg kryteriów istotności i rele-
wantności względem prezentowanego tematu): J. Kozioł, Decyzje w dowodzeniu, Akademia Obrony Naro-
dowej, Warszawa 1998; J. Kręcikij, Analiza procesu decyzyjnego w organizacji zhierarchizowanej pod kątem 
jego algorytmizacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006; R. Szpyra, Bezpieczeństwo 
militarne państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012; Siły i środki walki zbrojnej w wojnach przyszło-
ści, red. nauk. P. Paździorek, A. Polak, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016; K. Ficoń, Badania 
operacyjne stosowane. Modele i aplikacje, Wydawnictwo Bel Studio, Warszawa 2006; J. Kisielnicki, J. Tury-
na, Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa 2012; T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologicz-
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Zaprezentowane treści nie wyczerpują zagadnienia świadomości sytuacyjnej i jej 
wpływu na decyzje dowódców we współczesnych konfliktach zbrojnych. To jest głos  
w dyskusji, zachęcający do prowadzenia dyskursu naukowego z autorem artykułu5. 

PUNKTY ODNIESIENIA I PERSPEKTYWY PROWADZONYCH ROZWAŻAŃ 

1. Naukowiec zgłębiając tego rodzaju problem, powinien dokonać wielu wyborów  
i założeń wstępnych w zakresie ontologii, epistemologii i metodologii. Dokonując tych 
wzajemnie się determinujących założeń, powinien mieć świadomość, że chociażby 
przedmiot poznania (świadomość sytuacyjna), nie może być jednoznacznie definiowany. 
Co więcej, pluralizm naukowy zapewnia przestrzeń do wytwarzania różnorodnych teorii, 
interpretacji i ocen. To warunek wystarczający, by pogodzić się z faktem, iż będzie wiele 
interpretacji tłumaczących zjawisko wojny hybrydowej na Ukrainie, w tym wielu proble-

mów cząstkowych, będących składowymi tego zjawiska, np. znaczenie świadomości 
sytuacyjnej w procesie podejmowania decyzji, w zależności pod poziomu dowodzenia.  

2. Wojna hybrydowa nie jest zjawiskiem nowym. Zmienił się jedynie jej charakter. 
W arsenale oddziaływań pojawiły się nowe środki ze sfery cyber6, z infosfery7, przede 

wszystkim operacje medialne skierowane do obywateli Ukrainy i Federacji Rosyjskiej 

oraz innych nacji. Toteż oczywiste stają się wypowiedzi polityków i wojskowych z obu 
stron konfliktu, które mają na celu pozyskać sprzymierzeńców dla własnego punktu wi-

dzenia.  

3. Międzynarodowe prawo humanitarne stało się reliktem przeszłości. Używając 
sformułowania Ryszarda Kapuścińskiego „nie ogarnia”8 tego typu zjawisk. Jest w zasa-

dzie bezradne w konfrontacji z wyrafinowaną dyplomacją, oddziaływaniami w mediach 
                                                                                                                                               
na i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010; Z. Ścibiorek, Analiza możliwości wyko-
rzystania ogólnej teorii kierowania podczas podejmowania decyzji do działań bojowych, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa 1999; W. Zawadzki, T. Majewski, N. Prusiński, Informacyjne uwarunkowania procesu 
decyzyjnego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002; L. Rosenberger, J. Nash, A. Graham, Decydu-
jący czynnik, APN Promise, Warszawa 2009; B. Pacek, R. Hoffman, Działania sił zbrojnych w cyberprze-
strzeni, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo 
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997; E. Ignasiak, Badania operacyjne, Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2011. 

4 Międzynarodowe projekty, w których autor brał udział, afiliowane były przez: EDA (European Defence 
Agency), NATO (North Atlantic Treaty Organization), NCN (Narodowe Centrum Nauki), NCBiR (Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju). 

5 dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Spo-
łecznych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, adres e-mail: jan.zych[at]cyberman.com.pl. 

6 J. Zych, A. Flizikowski, W. Hołubowicz, Methodology for gathering data concerning incidents in cyber-
space, [w:] Military Communications and Information Systems Conference, Gdańsk 2012, s. 414–430. 

7 J. Zych, Paradygmaty techno-społeczne. [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty jutra. Wy-
zwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata, T. 3., red. nauk. A. Piotrowski, 
A. Ilnicki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 53–64. 

8 K. Burnetko, W. Bereś, Kapuściński, Nie Ogarniam Świata, wydanie uzupełnione, Świat Książki, War-
szawa 2007, s. 7–13, 15–42. 
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społecznościowych i kierowania się bezdusznymi analizami biznesowymi i grą rynkową9. 

Już Niccolo Machiavelli wszelkie sentymenty, zobowiązania, pakty, gwarancje traktował 
jako grę pozorów10.  

4. Wojna hybrydowa na Ukrainie to skrót myślowy. Zjawisko takiej wojny wykracza 
swym zasięgiem poza granice państwa Ukraina. Zgłębianie go wymaga uwzględniania 
wielu kontekstów międzynarodowych, przede wszystkim wyodrębnienia różnych pespek-

tyw. Wymaga też wyraźnego rozróżniania perspektywy Ukrainy i perspektywy Rosji, ale 
także perspektywy analityka z zewnątrz (ang. point of view from the outside, uninvolved). 

Rysunek 1. Różne obrazy i różne narracje wojny hybrydowej na Ukrainie  
zdeterminowane punktem widzenia 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy się spodziewać, że punkt widzenia Ukrainy będzie skrajnie różny od punktu 
widzenia Federacji Rosyjskiej, gdyż cele do jakich aspirują te kraje, są sprzeczne. 

a) Perspektywa obserwatora zewnętrznego 

Kijów skonfliktowany jest z Moskwą od 2014 roku, gdy Rosjanie zaanektowali nale-

żący do Ukrainy Krym i konsekwentnie wspierają prorosyjskich separatystów w Donba-

                                                           
9 N. Stępnicka, Instytucje gospodarki cyfrowej w latach 1995–2014 – między teorią a praktyką, Oficyna 

Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015, s. 9–21.  
10 N. Machiavelli, Książe. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, Pań-

stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 5–31. 
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sie. W wyniku trwającego w tym w tym regionie konfliktu zginęło już ponad 9,7 tys. ludzi. 
Ponad 2 tys. ofiar śmiertelnych to cywile. Ten współczesny konflikt nie jest wyłącznie 
domeną sił zbrojnych, jak to było dawniej, a może nawet przede wszystkim, jest rozgry-

wany w sferze pozamilitarnej lub na jej obrzeżach, oficjalnie ze śladowym zaangażowa-

niem sił zbrojnych. Zatem aby go właściwie analizować, interpretować, formułować wnio-

ski i rekomendacje, należy pozbyć się ciasnego gorsetu, ograniczającego procesy my-

ślowe. Być może wojnę na Ukrainie należy rozpatrywać w kontekście realizacji polityki 
Rosji, dążącej do tego, aby stać się hegemonem Europy a nawet świata. Być może, 
aneksja Krymu to tylko jeden z sekwencji ruchów na szachownicy ładu polityczno-

militarnego wykonany przez Rosję, która nomen omen ma własną świadomość sytuacyj-

ną tego, że Europa jest militarnym pigmejem niezdolnym do realnego sprzeciwu. Europa 
Zachodnia po aneksji Krymu, w stosunku do Rosji użyła swojego najpotężniejszego orę-
ża: ustami polityków wyraziła swoje głębokie oburzenie. 

Byłoby skrajną naiwnością sądzić, że Federacja Rosyjska zrezygnuje z psycho-

logicznego nacisku, ze straszenia wybuchem III-ej wojny światowej. Dokładając do tego: 
specyficzne mechanizmy władzy oparte na autokracji i korupcji, wyłania się silny, wyrafi-
nowany, bogaty w surowce energetyczne, doświadczony, z rozbudzonymi aspiracjami 
mocarstwowymi architekt nowego ładu światowego. Naiwnością byłoby też sądzić, że 
Rosja zrezygnuje z demontażu Unii Europejskiej poprzez zaniechanie wspierania proce-

su dopływu do Europy fal uchodźców, nieingerowania w procesy wyborcze istotnych 
graczy na arenie międzynarodowej, niewywierania wpływu z racji zasilania w surowce 
energetyczne gospodarek europejskich czy definitywnie zrezygnuje ze stosowania szan-

tażu dyplomatycznego. Nie bez znaczenia są błędy popełnione przez Ukrainę. Od mo-

mentu rozpadu ZSRR11, zmarnowanie czasu poprzez zaniechanie głębokich reform, 
pozorną transformację, brak działań wzmacniających swoją pozycję międzynarodową, 
fatalną politykę historyczną w relacjach polsko-ukraińskich, a podarowanie Federacji 
Rosyjskiej prezentu w postaci Krymu (analogia do Anschlussu Austii uzasadniona),  

w zasadzie było potwierdzeniem braku wyobraźni geopolitycznej i oznaką słabości. Od 
aneksji Krymu Ukraina wzmacnia swój potencjał militarny i rozpoczęła intensywne, mię-
dzynarodowe działania dyplomatyczne, odnotowując mały sukces, doprowadzając do 
uznania przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu, jako aktu agresji ze strony 

Federacji Rosyjskiej (choć w miarę upływu czasu argument ten traci na sile oddziaływania). 
W 2016 roku mija już 25 lat od momentu uzyskania niepodległości przez Ukrainę, 

ciągle jednak ten nasz ważny Sąsiad jest w stanie chaosu. Ciągle tli się konflikt zbrojny  
w Donbasie i niewiele wskazuje na to, aby się rychło zakończył, tymczasem światowy 
przekaz medialny zdominowały: wojna domowa w Syrii i kryzys migracyjny oraz ataki 

                                                           
11 ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przestał istnieć w wyniku zawarcia porozu-

mienia białowieskiego 8 grudnia 1991 roku i deklaracji o rozwiązaniu ZSRR przyjętej w Moskwie przez Radę 
Republik Najwyższej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. 
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terrorystyczne. Już nie tylko Rosja, ale również pozostali uczestnicy formatu normandz-

kiego (Francja i Niemcy), wywierają coraz większą presję na władze ukraińskie, by te 
wdrożyły w całości postanowienia tzw. „porozumień mińskich”. Punktem spornym jest 
przyszły status separatystycznych republik w ramach państwa ukraińskiego. Kijów nie 
zgadza się na konstytucyjne gwarancje specjalnego traktowania części obwodów do-

nieckiego i ługańskiego. W zasadzie staje się oczywiste, że w obecnej sytuacji Ukraina 
nie ma szans na członkostwo w NATO, perspektywa zbliżenia z Unią Europejską również 
się oddala się, a w zasadzie staje się nierealna w bliższym i przewidywalnym horyzoncie 
czasowym. Wyniki referendum w Holandii stawiają pod znakiem zapytania pełne wdro-

żenie umowy o stowarzyszeniu i pogłębionej strefie wolnego handlu. W zasadzie sytua-

cja wewnętrzna Ukrainy pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Stany niestabilne wywołane 
zmianą rządu, silny opór wobec reform, recesja gospodarcza – to wszystko, wraz  

z coraz silniejszą i profesjonalnie realizowaną antyukraińską propagandą, wpływa nega-

tywnie na międzynarodowy wizerunek Ukrainy. Światełkiem w tunelu jest jeszcze (z ak-

centem na jeszcze) Unia Europejska, przede wszystkim aktywność jej członków, a także 
inne państwa Zachodu, które włączają się w wspieranie Ukrainy na rzecz przemian nad 

Dnieprem. Ewidentnie zauważalny jest jednak brak koordynacji działań między nimi. 
Tylko w ramach Unii Europejskiej działają: grupa wsparcia dla Ukrainy Komisji Europej-

skiej, delegacja Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy oraz grupa zadaniowa Europej-

skiego Komitetu Regionów. Oby to światełko w tunelu nie okazało się światłem pociągu 
nadjeżdżającego z przeciwka, zwiastujące jeszcze większy chaos i destrukcję na Ukrai-

nie. Polska oczywiście jest zainteresowana tym, aby Ukraina była stabilnie funkcjonują-
cym państwem, opartym na ideach humanizmu, demokracji i tolerancji. Ale być może  
i tym razem zwycięży realny biznes, twarda ekonomia nad miękkimi, iluzorycznymi sen-

tymentami. Może miał rację Bertolt Brecht w Operze za trzy grosze – „najpierw żarcie, 
potem moralność”.  

b) Perspektywa apologety Ukrainy 

Z wypowiedzi Prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko, z posiedzenia Rady Bezpie-

czeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) w Kijowie: „Mamy do czynienia z globalnym 
wyzwaniem w dziedzinie bezpieczeństwa, które Rosja rzuca całej wspólnocie euroatlan-

tyckiej” oraz „Ataki terrorystyczne i dywersja na istotnych obiektach infrastruktury wciąż 
są bardzo prawdopodobne. Dobrze, że mamy profesjonalną Służbę Bezpieczeństwa 
Ukrainy, która potrafi wyprzedzać te zagrożenia, potrzebujemy jednak koordynacji mię-
dzyresortowej”.  

c) Perspektywa apologety Rosji 

Rosja nie będzie prowadzić żadnych dyskusji w sprawie zwrotu Krymu. Z nikim – 

oświadczył, demonstrując siłę i arogancję, prezydent Władimir Putin. W ten sposób sko-
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mentował deklarację władz w Kijowie, że „wraz z odzyskaniem nawigatorki Nadii Saw-

czenko, Ukraina odzyska także Krym i Donbas”12. 

5. Zjawisko świadomości sytuacyjnej i jej wpływ na podejmowanie decyzji są kon-

trapunktem do zjawiska dla depersonifikacji wiedzy i procesów jej przetwarzania. Ta 

depersonifikacja oznacza zdolność do wytwarzania i przechowywania wiedzy oraz jej 
wykorzystywania przy rozwiązywaniu problemów za pomocą odpowiedniej metawiedzy, 
zaimplementowanej w systemach informatycznych, przede wszystkim w oprogramowa-

niu. Tradycyjnie, wytwarzanie wiedzy relacyjnej o zależnościach przyczynowo-skutko-

wych między zjawiskami było domeną umysłu ludzkiego. Umysł ludzki był też podstawo-

wym bankiem tej wiedzy w dziedzinie zjawisk materialnych. Jej materializacja następo-

wała, np. poprzez werbalizację rozkazu. Większość wiedzy empirycznej pozostaje jednak 
w dalszym ciągu spersonifikowana, stąd też wynika bardzo silna pozycja naukowców, 
ekspertów, doradców. Współczesny ekspert ma już do dyspozycji nowe, zaawansowane 
technologicznie narzędzia do wypracowania optymalnych decyzji. Moce obliczeniowe 

dzisiejszych komputerów łączonych w klastry, gridy i chmury obliczeniowe są nadzieją na 
generowanie przez te maszyny nowej wiedzy13. Przykładem mogą być najnowsze ma-

szyny wnioskujące, oparte na regułach wnioskowania rozszerzonego prologu14, czy logiki 

domniemań, sztucznej inteligencji dedykowane do zastosowań militarnych (np. identyfi-
kacja zagrożeń w czasie rzeczywistym, wykorzystanie technologii podwójnego zastoso-

wania). 

6. Zmiany po superpozycjach 

a) Od pojęcia struktury ku pojęciu procesu 

Tradycyjny proces decyzyjny zakładał istnienie struktur pierwotnych (bytów i relacji), 
dzięki czemu inicjowane były dalsze procesy. Aktualnie struktura postrzegana jest jako 
przez pryzmat procesu, który w niej się zawiera, a sieć relacji łącząca byty ma charakter 
dynamiczny. 

b) Od obiektywizmu do epistemologii 

Dotychczasowy proces decyzyjny zakładał, że opisy naukowe są obiektywne, a więc 
niezależne od obserwatora i od badanego procesu. Takie podejście koncentrowało się na 
uzyskaniu wyników. Aktualnie zakłada się, że rozumienie procesu powstawania wiedzy, 
należy włączyć w opis badanych zjawisk.  

c) Od pojęcia złożonego obiektu do pojęcia sieci 
Postrzeganie wiedzy jako konstruktu składającego się z fundamentalnych praw, za-

sad, poglądów będących składowymi tego konstruktu. Nowy trend myślenia o świadomo-

                                                           
12 www.tvn24.pl (dostęp: 25.11. 2016 r.). 
13 J. Zych, W. Wojciechowicz, Ponadsystemowa łączność w zarządzaniu kryzysowym a chmura obli-

czeniowa, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo. Edukacyjne konteksty bezpieczeń-
stwa, T. 2., red. nauk. A. Piotrowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 127–
138. 

14 Język logiki bazujący na rachunku kwantyfikatorów. 
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ści sytuacyjnej podważa takie ujęcie, czyli złożonego bytu, proponując jako alternatywę 
ujęcie sieciowe. Chodzi o postrzeganie rzeczywistości jako sieci wzajemnych relacji, 
gdzie poprzez opis tworzymy dodatkowe relacje zachodzące między badanymi zjawi-

skami. Sieć taka charakteryzuje się tym, iż nie występują w niej niezmienne hierarchie  
i zasady organizacji. Jakakolwiek zmiana w jednym węźle sieci propaguje się na wszyst-

kie pozostałe z określonym opóźnieniem (oczywiście wykluczają się w tym przykładzie 
ujęcie kwantowe)15.  

d) Od pojęcia prawdy do przybliżonego opisu 

Aktualnie uważa się, że wszystkie pojęcia, definicje, teorie są słuszne przy określo-

nych warunkach brzegowych. Co więcej, wątpi się, by nauka zapewniła kiedykolwiek 
całościowe rozumienie rzeczywistości. Można się asymptotycznie przybliżać do tego 
stanu, co wymaga permanentnych działań poddających weryfikacji uznane twierdzenia, 
zasady i prawa falsyfikacji16.  

e) Sieciowość 

W tym indywidualizm sieciowy oraz zrozumienie sieci. Funkcjonując w sieciach spo-

łecznych, każdy z ekspertów/analityków/decydentów staje się w coraz większej mierze 
końcówką gigantycznej, globalnej sieci medialno-teleinformatycznej. Sieć ma wymiar 
materialny i symboliczny, postrzegać ją można jako sposób wpływania na świat przez 
decydenta/dowódcę. Jej rozwój ma swoją logikę, która nieuchronnie prowadzi do więk-

szego niż dotychczas stechnicyzowania pola walki. Komunikacja tworzy misterny splot. 
Odwzorowuje go gęsta sieć, zapis realnej struktury militarnej i pozamilitarnej. Chcąc 
zrozumieć jak i w czym się przejawia świadomość sytuacyjna u dowódcy/ decydenta na 
współczesnym polu walki, trzeba zrozumieć, jak działają sieci17.  

ŚWIADOMOŚĆ SYTUACYJNA I POZIOMY DOWODZENIA 

Wydaje się, iż podział na szczebel taktyczny, operacyjny i strategiczny jest zaszło-

ścią historyczną. Nie mniej jednak dla uporządkowania procesu myślowego warto przy-

pomnieć, że: 
1) atrybutem18 szczebla taktycznego jest walka (bój), np. strzelec wyborowy po stronie 

separatystów strony „A” podejmuje walkę, aby zlikwidować obserwatora po stronie 

                                                           
15 J. Zych, Metody badawcze w obszarze bezpieczeństwa narodowego, [w:] Metodologia badań bezpie-

czeństwa narodowego, red. nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2010, s. 408–422. 

16 T. Clements, Nauka kontra religia, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 2002, s. 18, 23–24, 26, 80. 
17 J. Zych, Gra decyzyjna „Legion” – narzędzie do kształtowania kompetencji twardych i miękkich na 

współczesnym polu walki, [w:] Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, red. nau-
kowa A. Lis, R. Reczkowski, t. 2, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2013, s. 208–217. 

18 Atrybut – to cecha zjawiska lub przedmiotu, która rozstrzyga, że jest to ten przedmiot lub to zjawisko 
a nie inny/inne. 



Jan Zych 

231 

„B”, zaś zestaw rakietowy strony „B” prowadzi działania, aby zestrzelić śmigłowiec 
strony „A”;  

2) nadrzędnym szczeblem dla szczebla taktycznego jest szczebel operacyjny, a nad-

rzędnym w stosunku do nich jest szczebel strategiczny; 

3) zasięg taktyczny (w sensie geograficznym) jest ograniczony i stanowi podzbiór 
zasięgu operacyjnego. Analogicznie zasięg operacyjny jest podzbiorem zasięgu 
strategicznego. 

Mimo wielości definicji na temat szczebli dowodzenia, dla szczebla najniższego, czyli 
taktycznego bez wątpienia atrybutem jest: walka, bój. Nie mniej jednak można zauważyć, 
że coraz częściej w literaturze fachowej pojęcie szczebla dowodzenia (taktyczny/ opera-

cyjny/strategiczny), jest postrzegane ze względu na konsekwencje jakie dane działania 
spowodowały. I tak działania struktury charakterystycznej dla poziomu taktycznego mogą 
spowodować konsekwencje nawet strategiczne. Konkluzja jest taka, iż granice klasycz-

nego/historycznego podziału, w sensie clausewitzowskim19 na szczeble: taktyczny, ope-

racyjny i strategiczny mocno się rozmyły. Według współczesnych poglądów na sztukę 
wojenną, nawet działania jednego żołnierza mogą generować konsekwencje na poziomie 
operacyjnym, a nawet strategicznym.  

Świadomość sytuacyjna (ang. sitiuational awareness) na współczesnym polu walki 
przejawia się w trzech aspektach (różnice tylko pozornie są niuansowe):  
1) zdolności do właściwego interpretowania w czasie rzeczywistym aktualnej sytuacji  

z punktu widzenia prowadzonych działań,  
2) zoperacjonalizowania posiadanych informacji w system szkolenia, w plany i zamie-

rzenia,  

3) antycypowania z wymaganym prawdopodobieństwem rozwoju sytuacji i stanów 
przyszłych.  

Aktualny trend, który jest adaptowany do prowadzenia wojen o charakterze hybry-

dowym polega na: 

‒ dynamicznym tworzeniu czasoprzestrzeni sieci lokalnych działań s(i,t), zapewniają-
cej globalnie rozstrzygającą przewagę potencjału informacyjnego P(Sp(i,t)), gdzie  

i jest miejscem, natomiast t jest czasem zaangażowania lokalnego potencjału p(i,t) 

w sytuacji s(i,t); 

‒ zapewnieniu lokalnie rozstrzygającej przewagi w lokalnych działaniach prowadzo-

nych w miejscu i oraz czasie t przez okres czasu tàt’, niezbędny do wykonania za-

dania (np. zdobycia rubieży, uwolnienia zakładników, wyprzedzenia ataku snajpera, 

zdobyciu lotniska, opanowaniu miasta, zaanektowania wybranego regionu geogra-

ficznego). 

                                                           
19 C. von Clausewitz, O wojnie, Wydawnictwo „Test”, Lublin 1995, s. 159–304. 
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Termin świadomość sytuacyjna – to zdolność zrozumienia natury i charakteru wszel-

kich sygnałów rejestrowanych przez sensory (biologiczne i techniczne). Świadomość 
sytuacyjna przejawia się również w zdolności do posiadania dokładnych informacji  
o monitorowanej rzeczywistości i właściwego interpretowania aktualnej sytuacji z punktu 
widzenia realizowanych zadań.  

ŚWIADOMOŚĆ SYTUACYJNA W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI 

Proces podejmowania decyzji jest zazwyczaj rozpatrywany co najmniej w dwóch 
znaczeniach. W szerokim znaczeniu to cały złożony proces decyzyjny, na który składa 
się sekwencja następujących po sobie działań. W drugim, węższym znaczeniu podejmo-

wanie decyzji jest tylko jednym z kroków całego procesu decyzyjnego i oznacza świado-

my akt woli decydenta dokonującego nielosowego wyboru jednego z możliwych warian-

tów rozwiązania występującego problemu.  
Rozwój technologii informatycznych i ich zastosowań umożliwia dziś automatyczne, 

przy niewielkiej kontroli operatora, gromadzenie wiedzy protokolarnej o faktach i genero-

wanie wiedzy relacyjnej w sposób zalgorytmizowany, przy użyciu na przykład metod 
statystycznych lub tzw. maszyn wnioskujących. Maszyny wnioskujące są programową 
implementacją metawiedzy, czyli wiedzy o sposobach generowania odpowiedzi na pyta-

nia, a nawet sposobach rozwiązywania problemów z przesłanek, czyli z hipotetycznych 
faktów lub skonstatowanych faktów, na podstawie skonstatowanych lub hipotetycznych 

relacji logicznych, przyczynowo-skutkowych.  

Na współczesnym polu walki maszyny tego rodzaju mają już zdolność do korzystania  
z mechanizmów gromadzenia i generowania wiedzy relacyjnej na podstawie relacji lo-

gicznych uzyskanych od ekspertów. W obszarze tym mieszczą się również coraz wydaj-

niejsze mechanizmy wytwarzania wiedzy z informacji. Zaciera się granica pomiędzy 
technologią dostępu do informacji wykorzystywanej do celów zawodowych i spędzania 
wolnego czasu, a zastosowaniami militarnymi lub paramilitarnymi. Dostrzegają to przede 
wszystkim korporacje, działające na tym rynku w sektorze militarnym, ale także rozryw-

kowym i medialnym. Coraz sprawniejsze narzędzia zarządzania informacjami zmieniają 
się w narzędzia zarządzania wiedzą. Filtry informacji mogą poprawić możliwości decyzyj-

ne w społeczeństwie informacyjnym. Oczekuje się, by filtry te spełniały następujące po-

stulaty: 

‒ zmniejszyć efekt zadławienia informacyjnego (zredukować nadmiar niepotrzebnej 
informacji przekazywanej decydentowi), 

‒ przekazywać tyko informacje niezbędne do podejmowania decyzji, 
‒ nie pomijać informacji, które były przedmiotem analizy filtrów, a powinny być 

uwzględnione przy podejmowaniu decyzji. 
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Dodatkowo, filtry powinny posiadać mechanizmy do dynamicznej ewaluacji i organi-

zacji filtrowanych informacji. Innymi słowy chodzi o implementację zasady 4W, czyli do-

starczenie właściwej informacji we właściwym czasie z wykorzystaniem właściwej tech-

nologii, właściwej osobie.  

Rysunek 2. Proces decyzyjny bazujący na świadomości sytuacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 

W drugim, węższym znaczeniu podjęcie decyzji jest tylko jednym z kroków całego 
procesu decyzyjnego i oznacza świadomy akt woli decydenta dokonującego nielosowego 
wyboru jednego z wariantów rozwiązania występującego problemu.  
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Rysunek 3. Integracja sfery biologicznej ze sferą techniczną w procesie wytwarzania wiedzy  
z informacji i z danych 

Źródło: opracowanie własne. 

Idea świadomości sytuacyjnej jest implementowana w środowisku wojskowym od lat 
pięćdziesiątych XX wieku. Żołnierze rutynowo omawiają poziom swojej świadomości 
sytuacyjnej, a odpowiednio przygotowani dowódcy stosują psychologię poznawczą, by 
móc lepiej przygotować żołnierzy i przyszłych żołnierzy do działań na polu walki. Świa-

domość sytuacyjna jest meta-umiejętnością, gdyż bazuje na umiejętnościach już wcze-

śniej wyuczonych, umożliwiając wykorzystanie własnych zdolności poznawczych w celu 
maksymalizacji pożądanych efektów. Osiągnięcie profesjonalizmu wymaga agregacji  
i selekcji strumienia informacji oraz zrozumienia, jak stany emocjonalne mogą oddziały-

wać na myślenie i zachowanie. Już ponad 20 lat temu świadomość sytuacyjna została 
zasymilowana przez środowisko naukowe zajmujące się psychologią decyzji20 uzależnio-

nej od zoperacjonalizowania wszelkich dostępnych w danym czasie informacji.  

Wydaje się, że i ten problem nie jest nowy, choć występuje w nowym kontekście  
i jest opisywany nieco innym językiem niż język regulaminów wojskowych, które w szcze-

gólności na poziomie taktycznym, określane jest świadomością sytuacyjną pola bi-

twy/potyczki (ang. battlespace sitiuational awareness).  

Świadomość sytuacyjna, to wieloaspektowa wiedza, gdzie się znajdujemy, gdzie po-

winniśmy być, jak powinniśmy się zachować i czy coś lub ktoś stanowi dla nas zagroże-

nie. Świadomość sytuacyjna to idea, która zakłada, że najpierw musimy postrzegać, 

                                                           
20 T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2010, s. 19, 92–109. 
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następnie rozumieć co postrzegamy, aby na końcu antycypować stany przyszłe i praw-

dopodobne. W literaturze przedmiotu występują trzy definicje świadomości sytuacyjnej 
oraz trzy nurty teoretyczne egzemplifikujące modelowe sposoby myślenia. Pierwszy nurt 
to model trójpoziomowy (rysunek 4), drugi nurt, to model cyklu percepcyjnego, zaś trzeci, 
to operacjonalizacja teorii aktywności (rysunek 5). 

Rysunek 4. Poziomy świadomości sytuacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 

Wystarczy sięgnąć do wiedzy z zakresu, np. kierowania ogniem i wysilić umysł, aby 
przewidzieć sytuacje, które mogą się przydarzyć. To, co potrzebujemy zrobić, to nauczyć 
się i rozwinąć w sobie umysłową strategię poprawiającą mechanizmy postrzegania, in-

terpretowania tego, co postrzegamy i nadawanie znaczenia w powiązaniu z tym, co po-

strzegamy, by lepiej przewidywać istotne determinanty decyzji.  
Każdy z tych trzech poziomów świadomości sytuacyjnej korzysta z innych procesów 

mentalnych. Poziomy te tworzą jeden, harmonijny cykl postrzegania, myślenia i przewi-

dywania. Doskonaląc te poziomy decydent/dowódca jest w stanie w granicach dopusz-

czalnego błędu szacować ryzyko i korzystać z niczym niezakłóconego strumienia uwagi 
skoncentrowanej na unikaniu zagrożeń we względnie długim horyzoncie czasowym. 
Zatem immanentną cechą współczesnego dowódcy jest rozwijanie mechanizmów wpływają-
cych na własną świadomość sytuacyjną. Przez systematyczne, wyrafinowane ćwiczenia 
osiąga się niezwykłą biegłość w przetwarzaniu potoków informacji w czasie rzeczywistym.  
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W wojnie hybrydowej stwierdzono istotną zależność przyczynowo-skutkową między 
stanem świadomości sytuacyjnej (wyrażonej wektorem), a podejmowanymi decyzjami 
(wyrażonej skalarem). Jest to ujęcie polegające zarówno na sztuce unikania błędów oraz 
inżynierii maksymalizacji szans, uwzgledniające użycie wszelkich możliwych środków  
i mentalnym wyjściu poza standardowe/klasyczne działania wojenne. 

OD IDEI DO IMPLEMENTACJI 

Najbardziej powszechną teorią przedstawienia wiedzy niepewnej jest teoria prawdo-

podobieństwa. Jednak, niezależnie w jaki sposób zostanie zdefiniowane prawdopodo-

bieństwo, liczba je określająca odwzorowuje jedynie wiedzę obserwatora, a nie obiek-

tywną jego wartość. W artykule przedstawiono schemat ustalania zaufania, który ma 
pomóc w zapewnieniu niezawodności przesyłania informacji ze źródła do odbiorcy21. 

Rysunek 5. Świadomość sytuacyjna w procesie decyzyjnym,  
gdzie połączono cykl percepcyjny z operacjonalizacją 

Źródło: opracowanie własne. 

Do weryfikacji informacji (docierającej do dowódcy) ze źródła zewnętrznego wyko-

rzystuje się podejście bayesowskie (TwB), do określania wartości wskaźnika zaufania do 
informacji otrzymanej z danego źródła. Składowe tej miary mogą wyliczane według róż-
nych koncepcji. Najpowszechniej stosuje się ukryte łańcuchy Markowa.  

                                                           
21 J. Zych, Cybernetyczny aspekt przetwarzania informacji, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Po-

wietrznej. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”, Poznań 2003, s. 10–18. 
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Rozważmy dowolny komunikat docierający do dowódcy rozumiany jako skończony 
zbiór symboli X = {x1, x2, x3,... xn}. Jeżeli będziemy badać taki komunikat zauważymy, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia symbolu xi wynosi Pi. Zgodnie z teorią Markowa, mo-

żemy zbadać, co by się stało, gdybyśmy zamiast badania występowania prawdopodo-

bieństw składowych komunikatu zbadali prawdopodobieństwo wystąpienia w komunika-

cie elementu xi przy warunku, że poprzedza go element xi-1. Oznaczając przez Pij praw-

dopodobieństwo takiego zdarzenia, możemy oszacować, jak często powstaje unikatowa 
para komplementarna xixj. Prawdopodobieństwa występowania takiej pary w komunika-

cie odwzorowuje się w macierzy o wymiarach NxN. Dla przykładu przyjmijmy, że zbiorem 
odniesienia jest zbiór znaków dopuszczalnych w komunikacie. Natychmiast identyfikuje-

my sytuację, że prawdopodobieństwo wystąpienia w normalnym komunikacie w języku 
polskim frazy źź jest równe zero i jeśli taka fraza się pojawi, to oznacza, że któraś z liter 
została źle rozpoznana. 

Proces ten jest ergodyczny w czasie. Czas określenia zaufania jest niezależny od 
warunków początkowych oraz niezależny od poziomów zaufania. Określenie wartości 
zaufania następuje sekwencyjnie w dwóch etapach. W etapie pierwszym wykonywana 

jest analiza poprzednich zachowań z wykorzystaniem teorii łańcuchów Markowa oraz 
wymiana określonego poziomu informacji w sieci. Wnioskowanie probabilistyczne umoż-
liwia określenie poziomu zaufania do źródła zasilającego dowódcę w informację. Model, 
mimo iż jest powszechnie stosowany, zawiera istotne niedogodności, będące konse-

kwencją stosowania logiki dwuwartościowej. O ile w teorii granica między 0 i 1 jest jedno-

znacznie określona, to w praktyce budowania systemów informatycznych wspomagają-
cych dowodzenie oparte na wysokiej świadomości sytuacyjnej generuje mnóstwo nietry-

wialnych problemów (chociażby tzw. hazard stanów, wartości graniczne między 0 a 1).  
Warto w tym miejscu wyjaśnić powszechnie i niestety błędnie stosowane pojęcia  

z obszaru teleinformatyki, bez której nie byłyby budowane systemy wspomagania decyzji 
oparte na świadomości sytuacyjnej.  

System informatyczny jest centralnym pojęciem informatyki, skupia on bowiem 
wszystkie treści związane z tworzeniem jego konstrukcji i technologii, z jego eksploatacją 
oraz czynnikami wynikającymi z jego powiązań z szeroko rozumianym otoczeniem. Defi-
niując pojęcie systemu informatycznego, należy stwierdzić, że jest to system informacyj-

ny, w którym proces przetwarzania danych jest realizowany przez system komputerowy. 

Podanie takiej definicji wymusza określenie pojęcia systemu informacyjnego, stanowią-
cego kategorię pierwotną w stosunku do systemu informatycznego. Otóż, system infor-

macyjny to wyodrębniony czasowo i przestrzennie układ przetwarzania informacji, będą-
cym zbiorem celowo ze sobą powiązanych elementów, którymi są: źródła danych, meto-

dy ich gromadzenia i przetwarzania, kanały przepływu informacji, środki materialne i ludzie 
realizujący to przetwarzanie oraz miejsca przeznaczenia informacji. Każdy z wymienio-

nych elementów realizuje funkcje podporządkowane celowi postawionemu przed syste-
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mem. Wyodrębniony w drodze abstrakcji system informacyjny jest zazwyczaj układem  
o znikomej autonomii i bardzo ścisłych powiązaniach z organizacją, której służy i w której 
środowisku funkcjonuje. System informatyczny jest to zatem system informacyjny,  
w którym proces przetwarzania danych w całości lub w części jest realizowany za pomo-

cą techniki komputerowej. Istotę systemu informatycznego można określić jako rodzaj 

zastosowania komputerów w procesach informacyjnych, przy takim doborze urządzeń  
i kompozycji oprogramowania, uwzględniając wymogi otoczenia i możliwości zespołów 
ludzkich, z określonych wejść, aby za pomocą metod (technologii) uzyskać na wyjściu 

antycypowane sygnały. W wąskim ujęciu produktem informatycznym jest sam wytwór 
materialny. W szerokim ujęciu natomiast poza wytworem fizycznym, jest to także zestaw 
standardowych usług towarzyszących. Właśnie ten aspekt usług przydatnych w procesie 
podejmowania decyzji jest wyjątkowo wartościowy w systemach wsparcia budujących 
świadomość sytuacyjną22.  

Klasyczna teoria prawdopodobieństwa nie pozwala na rozróżnienie informacji nie-

pewnej od informacji niepełnej. W sukurs przychodzi potężny aparat matematyczny doty-

czący logiki rozmytej zaproponowany przez Lotfi Askera Zadeha23, który stanowi rozsze-

rzenie klasycznej logiki formalnej o wartości pośrednie, między wartość zero „0” i jeden 
„1”. Weryfikacja komunikatów oparta na podobieństwach rekomendacji określonych za 

pomocą logiki rozmytej wymusza kwantyfikację i ocenę wiarygodności punktów pośred-

nich między źródłem a odbiorcą. To rozwiązanie występuje w wielu wariantach. Główne 
różnice wariantowe dotyczą kwantyzacji poziomów zaufania: 
‒ wariant 1: dwa stany (0 – brak zaufania, 1 – pełne zaufanie); 
‒ wariant 2: trzy poziomy (-1 – brak zaufania, 0 – stan bez rozstrzygnięcia, 1 – pełne 

zaufanie); 

‒ wariant 3: pięć poziomów zaufania (analogia do ocen w indeksie od 2 do 5); 
‒ wariant 4: dziewięć poziomów (od 0 do 9 albo od 1 do 10); 

‒ wariant 5: skale ujemne i dodatnie z zerem albo bez zera;  

‒ warianty mieszane: z funkcją liniową, wykładniczą, logarytmiczną. 
Mimo wielości pomysłów, w literaturze brakuje rozwiązania, które w sposób wyczer-

pujący i spójny przedstawiałoby mechanizm zarządzania zaufaniem w systemach infor-

matycznych klasy DDSSW (ang. Decision Support System Situational Awereness), sys-

temów wspomagania decyzji bazujących na świadomości sytuacyjnej. 

                                                           
22 J. Zych, Zarządzanie bezpieczeństwem a systemy informatyczne w logistyce sił zbrojnych, [w:] Orga-

nizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce, red. J. Zych, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 215–216. 

23 K. Ficoń, Sztuczna inteligencja, Bel Studio, Warszawa 2013, s. 229. 
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PODSUMOWANIE 

Czy wyniki badań nad świadomością sytuacją mogą stać się Świętym Graalem zro-

zumienia procesu decyzyjnego determinowanego informacją? Czy kiedykolwiek będzie 
możliwa egzemplifikacja słynnego demona Laplace’a i spełnienie wysubtelnionej postaci 
marzenia sprzed dwóch stuleci: żeby można było w jednej chwili wyliczyć wszystko, 

wiedzieć wszystko, dysponować kompletem informacji, panować nad wszystkim i wszy-

stko móc? Heisenberg24, podając zasadę nieoznaczoności, wykazuje utopijność marze-

nia Laplace’a o policzeniu wszystkiego w jednym czasie. Nie mniej jednak idea jest na 

tyle nośna, że od wielu lat jest kołem zamachowym badań poszerzających zbiór wiedzy  
o procesach decyzyjnych, przez co zakreślana jest nowa linia demarkacyjna między 
wiedzą, a niewiedzą w zakresie zależności przyczynowo-skutkowej między stanem świa-

domości sytuacyjnej, a decyzjami podejmowanymi przez dowódcę/decydenta. 
Podsumowując, trzeba upubliczniać informację, że polscy naukowcy/konstruktorzy  

z dobrym skutkiem atakują zagadnienia konstruowania zaawansowanych ideowo i tech-

nologicznie systemów zapewniających decydentom/dowódcom, lepszą niż dotychczas 
świadomość sytuacyjną. Warto wiedzieć o wysokobudżetowym programie operacyjnym, 
pod kryptonimem: „Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola 
walki-C4ISR (ang. Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveil-

lance, Reconnaissance). Celem tego projektu jest skonstruowanie do 2022 roku, naro-

dowego systemu monitorowania położenia wojsk własnych (BFT – ang. Blue Force Trac-

king), wdrożenie systemu zarządzania polem walki (BMS – ang. Battlefield Management 

System), wdrożenie systemu Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO), a także 
integrację systemów dowodzenia z systemami rozpoznania, rażenia i logistyki.  
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STRESZCZENIE 

Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W części pierwszej ujęto kontek-

sty, w jakich jest prezentowana problematyka wojny hybrydowej na Ukrainie oraz świa-

domości sytuacyjnej, poszerzając klasyczną definicję pojęcia „świadomość sytuacyjna”  
i odnosząc je do sytuacji na Ukrainie. Część druga, to charakterystyka procesu decyzyj-

nego z elementami świadomości sytuacyjnej. Omówiono różne poziomy świadomości 
sytuacyjnej i różne poziomy dowodzenia, od taktycznego, poprzez operacyjny, kończąc 
na strategicznym. W części trzeciej zaprezentowano kilka wątków bardziej szczegóło-

wych, prezentując know-how zaszyty w systemach wspomagających procesy decyzyjne, 
przy wydatnym korzystaniu z mechanizmów świadomości sytuacyjnej.  

Słowa kluczowe: świadomość sytuacyjna, wojna hybrydowa, Ukraina 

SUMMARY 

The article consists of four parts preceded by an introduction and completed with the 

summary. The first part includes contexts in which it presents the issue of hybrid war in 

Ukraine and situational awareness, expanding the classic definition of “situational aware-
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ness” and referring them to the situation in Ukraine. The second part is the characteristics 

of the decision-making process with elements of situational awareness. The third part we 

discuss the different levels of situational awareness and different levels of command, 

from the tactical through operational and ending with strategic. The four part presents few 

more specific topics; know-how included in systems to support decision-making process-

es with the strong use of situational awareness mechanisms. 

Key words: situational awareness, hybrid warfare, Ukraine
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ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ВОЕННОГО ПЛЕНА И ОСОБЕННОСТИ  
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПСИХИКУ ПЛЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Антитеррористическая операция, которая проводится, на востоке Украины, выдви-

гает новые требования к различным сферам жизнедеятельности военнослужащих1. 

После событий в Донецком аэропорту, городах Иловайск и Дебальцево очень остро 
стоит проблема потерь личного состава при плановом отводе войск в условиях 
угрозы окружения. Большое значение приобретают аспекты пленения военнослу-

жащих противоборствующей стороной. По данным официальной статистики укра-

инская сторона освободила из плена более 2880 своих военнослужащих и еще 
более 100 до сих пор находятся в плену у боевиков2. Особенно актуальными стают 
вопросы выживания военнослужащих в плену в ходе контактов с лицами, конво-

ирующими военнослужащих после пленения, охранниками и местным населением 
при передвижении по враждебной территории, в случае побега. Рассматривая вое-

нный плен как витальную и экзистенциальную угрозу3, на наш взгляд очень акту-

альным остается вопрос определения фаз военного плена, особенностей их воз-

действия на психику военнослужащих и психологических последствий пребывания 
в этих условиях. 

Методы исследования: анализ научной литературы, законодательных и норма-

тивно-правовых актов относительно фаз военного плена, опрос, обобщение полу-

ченной информации и интерпретация данных. 

                                                           
1 Ю.В. Нікітін, Антитерористична операція як необхідна форма протидії злочинності та 

забезпечення безпеки суспільства / Ю. В. Нікітін // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2014. – № 2. –  
С. 132–136. 

2 В. Кобза, Незламні. Спогади полонених / В. Кобза // Військо України. – 2015. – № 09 (179). –  
С. 12–17. 

3 Н.В. Оніщенко, Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної 
ситуації: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / Н. В. Оніщенко. – Х.: Право, 2014. – 584 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ситуация военного плена как витальная угроза формируется за счет совоку-

пности факторов влияющих на принятие решения представителями враждующей 
стороны о сохранении жизни военнослужащему попавшему в плен для решения 
конкретных задач (получение информации, последующего обмена на своих сослу-

живцев, находящихся в нашем плену, получения выкупа и т.п.).  
Проведенный опрос военнослужащих освобожденных из плена в Луганской и Доне-

цкой областях (92 человека) дал возможность определить категории, которые наи-

более остро воспринимают плен как витальную угрозу. Респондентам необходимо 
было выбрать среди категорий летчики, артиллеристы, танкисты, десантники, ра-

зведчики, снайперы, саперы, гранатометчики, пулеметчики, корректировщики огня 
артиллерии, передовые авианаводчики, военнослужащие добровольческих подра-

зделений те которым, по их мнению, наиболее опасно попадать в плен. По мнению 
опрошенных наиболее остро угрозу жизни в плену воспринимают снайперы (96,7%), 
военнослужащие добровольческих подразделений (82,6%), разведчики (79,3%), де-

сантники (56,5%) и летчики (43,5%) которых, как правило не обменивают, кроме то-

го 100% опрошенных показало, что в определенных обстоятельствах (сложности 

 с конвоированием, попадание в плен к наемникам, пленение разведывательно-ди-

версионной группой) существует прямая угроза жизни для любого военнослу-

жащего независимо от категории. 
Рассматривая военный плен как экзистенциальную угрозу необходимо отме-

тить, что чувство незащищенности, беспомощности, неуверенность в завтрашнем 
дне, страх за свою жизнь и жизнь товарищей, ожидание насилия или расправы, 
бессонница и кошмарные сновидения, повышенная бдительность, неспособность 
расслабиться и т.д. – перечисленные психологические реакции и действия 
свидетельствуют о кардинальной трансформации личности и смены Я-концепции, 
самосознания и самоосмысления военнопленного.  

Большинство опрошенных (88%), показало, что сохранение жизни военнопле-

нному чаще всего связано с желанием представителей враждующей стороны „сло-

мать” его в ходе допросов, с целью манипулирования полученными показаниями  
в ходе информационной войны. В процессе допросов, военнослужащих подвергают 
избиениям, унижениям, пыткам и насилию. Переживание страха, беспомощности  
и унижения в условиях применяемого насилия рассматривается военнопленными 
как сложная экзистенциальная ситуация. Вынужденное соответствие отведенной 
роли жертвы дезадаптирует личность военнослужащего находящегося в плену  
и создает ситуацию неопределенности. Иллюзия собственной социальной стабиль-

ности рушится, вслед за ней со временем подвергается сомнению уверенность, что 
государство может помочь, 100% опрошенных отметили переживание сильного 
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страха остаться в плену навсегда. По мнению опрошенных наиболее остро военно-

пленные переживают экзистенциальные проблемы: утрата свободы (84,7%), одино-

чество (65,2%), бессмысленность собственного существования (62%), ответстве-

нность за свою судьбу (35,9%). 
100 % опрошенных показали, что захват в плен и дальнейшее пребывание в 

статусе военнопленный является стрессовой ситуацией, которая имеет свои фазы 
протекания.  

Целью исследования было выявление фаз военного плена и особенностей их 
воздействия на психику пленных военнослужащих. Она отражает более полно 
фазы военного плена (рис. 1.), когда военнослужащие специально не подбирались 
для проведения эксперимента, т.е. вынужденно находились в плену, в ходе про-

ведения антитеррористической операции, и были вынуждены подчиняться боеви-

кам, независимо от их желания. 
І – фаза витальных реакций, которая длится от нескольких секунд до 5-15 ми-

нут и характеризуется подчинением всех действий сохранению собственной жизни 
с характерным сужением сознания, изменением моральных норм и ограничений, 
нарушениями восприятия временных интервалов и внутренних раздражителей. Для 
такой ситуации характерны оцепенения, нарушение рационального поведения. 
Большинство переживших ситуацию военного плена показали, что сам факт 
пленения это последствия ранения или контузии, однако 14% опрошенных отмети-

ли, что в плен сдавались т.к. не видели иного способа спасти свою жизнь. 

Рис. 1. Фазы военного плена 

  Фаза витальных реакций   
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ІІ фаза шоковая с проявлениями сверхмобилизации – длится от 3 до 5 часов  
и характеризуется общим психологическим напряжением, предельной мобили-

зацией психофизиологических резервов, обострением восприятия и увеличением 
скорости мыслительных процессов, проявлениями безрассудной смелости (осо-

бенно при спасении близких друзей, родственников, побратимов) при одновре-

менном снижении критической оценки ситуации, но сохранении способности к целе-

направленной деятельности. В этой фазе военнослужащий „замирает” оценивая 
перспективы общения с представителями противоборствующей стороны и прогно-

зируя свои дальнейшие действия. Военнослужащий, оказавшись в этих условиях 
затаивается, присматриваясь к окружающим, оценивая их и перспективу своих 
контактов с ними. Это замирание может длиться от нескольких секунд, минут до 
нескольких часов. По данным опроса военнослужащих переживших ситуацию 
военного плена для этой фазы характерно снижение активности деятельности  
и общения (97,8%), в эмоциональном состоянии, по мнению 100% опрошенных в 
этот период преобладало чувство отчаяния, что сопровождалось ощущениями 
головокружения и головной боли, а также сердцебиением, сухостью во рту, жаждой 
и затрудненным дыханием. Однако большинство опрошенных (82,6%) показали, 
что поведение в этот период подчинено почти идеи героического подвига, самопо-

жертвования ради спасения близких или друзей выполнения профессионального  
и служебного долга до конца. 15,2% военнослужащих отметили, что именно в этот 
период наиболее вероятны проявления панических реакций и заражения ими 
окружающих.  

ІІІ фаза психофизиологической демобилизации, по мнению опрошенных ее 
длительность до трех суток. В абсолютном большинстве случаев она связывается  
с пониманием масштабов трагедии („стресс осознания”). Эта фаза по мнению 59,7% 

опрошенных характеризуется увеличением интенсивности тех или иных проя-

влений общения или даже возникновения форм активного общения, несвойстве-

нных для данного военнослужащего вне экстремальных условий. 76% отметили, 
что испытывали непреодолимое желание отвечать на вопросы, рассказывать о се-

бе, не только другим пленным но и представителям противоборствующей стороны. 
Эта стадия может быть названа, так же, стадией личностной контактности военно-

служащего. Интенсификация общения, характерная для этой стадии, направлена 
на оптимизацию исходной социальной позиции для получения приемлемой социа-

льной роли. Однако большинство опрошенных показали, что не ожидали такой 
жестокости и пренебрежения к себе, которую демонстрировали представители 
бандформирований. По мнению 73,9% наиболее характерными для этого периода 
было резкое ухудшение самочувствия и психоэмоционального состояния с прео-

бладанием чувства растерянности (вплоть до состояния своеобразной прострации), 
отдельных панических реакций, снижение моральной нормативности поведения, 
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отказ от какой-либо деятельности и мотивации к ней. У 30,4% военнослужащих 
наблюдались депрессивные тенденции, нарушения функции внимания и памяти как 
следствие пережитых пыток и издевательств.  

В ІV – „фазе разрешения” (от 3 до 12 суток) динамика состояния и самочу-

вствия военнопленных во многом определяется спецификой воздействия экстре-

мальных факторов, полученными поражениями и морально-психологической ситу-

ацией после трагических событий. По мнению 59,7% опрошенных в этот период 
постепенно стабилизируется настроение и самочувствие, но сохраняется пони-

женный эмоциональный фон, ограничение контактов с окружающими, гипомимия 
(маскоподобие лица) и амимия (отсутствие эмоций), снижение интонационной окра-

ски речи, замедленность движений, нарушения сна и аппетита. Ролевые функции  
в группе военнопленных относительно стабилизируются как между военнопле-

нными так и в контактировании с противником. По данным опроса 71,7% отметили, 
что стабилизация ролевого статуса может проходить и эмоционально – монотонно, 
и сопровождаться аффективными актами общения, как с положительной, так и отрица-

тельной окраской.  
Постоянное воздействие на психику военнопленных со стороны представи-

телей бандформирований сопровождается дальнейшим изменением активности 
общения, взаимодействия и деятельности. В результате не прекращающихся 
допросов, постоянных избиений и издевательств у военнослужащих в плену изме-

няется не только показатели активности общения но и характер физиологической, 
психологической активности. 76% указывали, что это отражалось на взаи-

модействии с окружающей средой, с другими пленными, с администрацией лагеря 
для военнопленных. Социальное взаимодействие в этих условиях заметно изме-

нялось одновременно у многих военнопленных, как отмечали 30,4% опрошенных 
особенно этому способствовал шантаж компрометирующими интервью, показа-

ниями данными в начальных фазах плена, что приводило к попыткам избегания, 
контактов как с товарищами, так и с представителями противоборствующей стороны. 

Существует два подхода в оценке активности общения и деятельности в экс-

тремальных условиях4. Одни авторы (первый подход) отмечают те или иные фо-

рмы, виды изменения активности общения партнеров в особых условиях деятель-

ности, сказывающиеся на взаимодействии (взаимосодействии, взаимопротиво-

действии и т.п.)5. Другие (второй подход) рассматривают активность общения 
партнеров в екстремальных условиях как собственно стресс, т.е. как определённого 

                                                           
4 Г.Я. Шапирштейн, Взаимодействие установок личности в общении / Г. Я. Шапирштейн // 

Вопросы психологии. – 1989. – № 5. – С. 144–148; Китаев-Смык Л.А., Психология стресса / Л.А. 
Китаев-Смык. – М.: Наука, 1984. – 360 с; Bavelas A., Communication patterns in task-oriented groups. – In: 
Group dynamics / Ed. D. Cartwright, A. Zander. N. Y.: Row, Peterson, 1960. – Р. 12. 

5 Л.А. Китаев-Смык, Психология… 
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рода неспецифические проявления адаптационно-защитной активности челове-

ческого сообщества. Эта активность интегрируется из общественного поведения 
отдельных индивидов в особых и экстремальных условиях деятельности6.  

Мы, придерживаемся второго подхода при анализе общения в условиях воен-

ного плена, т.к. рассматриваем изменённое взаимодействие военнопленных как 
особую форму стресса. Однако, более половины опрошенных указывают, что целе-

сообразными могут стать и тот, и другой подходы к анализу специфики общения 
при эмоциональной напряженности большинства взаимодействующих военнопленных. 

По мнению 57,6% опрошенных первый из указанных подходов может оказаться 
оправданным, когда основной массив исследования состоит из изучения таких 
феноменов, как общение, взаимодействие и совместная деятельность в условиях 
плена, когда пребывание в плену военнослужащего продолжается в его в подра-

зделении, или с военнослужащими одной с ним воинской части, но без подробного 
анализа экологических, эргономических, социологических аспектов адаптации 
людей к экстремальным факторам среды. Такие наблюдения высказывали военно-

служащие, которые попадали в плен целыми подразделениями и которые содер-

жались в плену в крупных лагерях до 300 человек. Второй подход более целесо-

образен при изучении адаптации военнослужащего в условиях плена, вызванных 
природой и социальной средой7. 12% военнослужащих содержались в плену в ямах, 
в помещениях не пригодных для жизни, в условиях не соблюдения температурных 
режимов, без кормления и воды по нескольку суток, по их мнению в этой фазе про-

должается снижение психофизиологических резервов, прогрессивно нарастают 
явления переутомления, существенно уменьшаются показатели физической и умствен-

ной работоспособности.  
V фаза – „Фаза восстановления” психофизиологического состояния начинается 

преимущественно с конца второй недели после воздействия экстремального фа-

ктора. По мнению 73,9% военнослужащих переживших ситуацию военного плена, 
эта фаза наиболее отчетливо проявляется в поведенческих реакциях: активи-

зируется межличностное общение, забота о товарищах, нормализуется эмоцио-

нальная окраска речи и мимических реакций, проявления юмора и шуток.  
Изменение активности общения военнослужащих в условиях военного плена, 

как отмечает большинство опрошенных можно рассматривать в одних условиях та-

кое общение характеризуется увеличением его активности 47,8%, в других – его 
снижением 17,4%. По мнению 62% опрошенных военнослужащих при активизации 

                                                           
6 М.И. Станкин, Психология общения / М.И. Станкин // Сред. спец. Образование, 1989. – № 10. – 

С. 39–42. 
7 А.Г. Маклаков, Проблемы прогнозирования психологических последствий локальных военных 

конфликтов/ А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин, Е. Б. Шустов // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – 
№ 2. – С. 15–25. 
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общения в разных условиях могут преобладать компоненты либо консолидиру-

ющего общения (социально-позитивные), либо дезорганизующего общения (социаль-

но-негативные, либо сохранения нейтралитета.  
Помимо форм активизации общения, военнослужащих в условиях военного 

плена, возможно уменьшение активности жизнедеятельности, возникающее за счет 
значительного ухудшения функционального состояния и самочувствия членов гру-

ппы, подразделения, особенно если это человек, который оказывал помощь и по-

ддержку другим пленным. В результате изменения психических состояний (апатия, 
адинамия, снижение умственной и физической активности, чувство дискомфорта  
и т.п.) снижается мотивация и способность к общению, взаимодействию и деятель-

ности. 
Склонность к общению может снижаться в условиях военного плена и при 

сравнительно удовлетворительном физическом состоянии и самочувствии членов 
группы. Это бывает при „интериоризации” мыслительной активности военно-

пленного при его самоуглубленности. Интенсивность общения, взаимодействия и дея-

тельности снижается при самоотчужденности пленного, когда для него, казалось 
бы, снижается значимость собственной персоны и отношения к себе окружающих 
военнослужащих. 13% отметили, что офицеры, которых содержали вместе с рядо-

выми, после пыток, издевательств и унижений, особенно если насилие сове-

ршалось на виду у остальных, переставали в плену выполнять роль командиров, 
старших, замыкались в себе, а иногда и совершали суицидальные акты. Они 
пренебрегли своим внешним видом, мнением о себе других пленных, гигиеной сво-

его тела, регулярным питанием и т.д. Подобное самоотчуждение можно интерпре-

тировать, как форму протеста против социального давления, не всегда полностью 
осознаваемое субъектом. 

Кроме перечисленных форм, возможно снижение активности общения в усло-

виях военного плена, приводящее к „когнитивному нигилированию” партнера. Оно 
характеризуется неприязнью к кому-то из военнопленных, причиной которого 
является „переполнение”, „перегрузка” субъекта информацией разного рода, кото-

рую военнопленный выдает противоборствующей стороне, в надежде сохранить 
свою жизнь, получить более лояльное отношение боевиков, выхлопотать перво-

очередность при обмене военнопленными. Развитие такой тенденции чревато во-

зникновением склонности к агрессии как выражению побуждений к реальному 
нигилированию партнера, а иногда и совершения откровенного насилия над таким 
пленным со стороны сослуживцев. Причем агрессия может быть направлена как на 
него, так и на себя (суицид). Последнее – это результат стремления избежать нака-

зания за утаивание информации или уничтожить общение с пленным пресле-

дователем (т.е. с избыточностью однообразной монотонной информации, исходя-

щей от партнера по общению) через уничтожение себя – субъекта общения. Такие 
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формы затрудненного общения, как некритичная, не вполне контролируемая созна-

нием агрессивность по отношению к партнерам по общению и суицид, могут возни-

кать при нескольких, казалось бы, различных, предшествовавших формах обще-

ния: неблагоприятного развития “когнитивного нигилирования” партнеров; акти-

визации дезорганизующего общения, при невозможности покинуть группу или „уеди-

ниться” в ее структуре. 
Следует отметить, что по данным опроса 76% военнослужащих показали, что 

актуализация в сознании возможности или необходимости крайних форм агрессии 
или самоагрессии (об убийстве партнера или о самоубийстве) может возникнуть 
внезапно, неожиданно для военнослужащего. Причем он может либо осознавать 
абсурдность этих действий, либо ошибочно признавать их необходимыми, неизбе-

жными. Внутреннее побуждение к агрессии может внезапно возникнуть в состоянии 
аффективной конфронтации с партнером. Есть сообщения о том, что совершенное 
насилие снижает воздействие стресс – факторов на военнослужащего, его сове-

ршившего, тем „спасая” его от психической стрессогенной травмы. 
В последней, VІ фазе конфликторенности (через месяц), по утверждению 100% 

опрошенных, у большинства выявлялись стойкие нарушения сна, немотивирова-

нные страхи, кошмарные сновидения, повторяющиеся, навязчивость, у 75% лиц – 

признаки астено-невротических реакций в сочетании с нарушениями деятельности 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. По мне-

нию 100% военнослужащих переживших ситуацию военного плена, в этой фазе 
нарастают внутренняя и внешняя конфликтогенность. У некоторых пленных (46,7%) 
наблюдалась подсознательная „идентификация с агрессором” (особенно у молодых 
людей), что приводило к серьезным проблемам в группе военнопленных, 2,2% 
отмечали, что наблюдали насилие среди военнопленных причиной которого стано-

вились межличностные конфликты. Военный плен создает определенный психоло-

гический комплекс, которому немецкие ученые еще в первую мировую войну дали 
общее название „психоза колючей проволоки” (Stacheldrahtpsychose), по этому военно-

служащий, который оказался в этих стрессогенных условиях, по возвращению 
домой нуждается в длительной реабилитационной работе, в которой, в свою оче-

редь, должны учитываться особенности поведения военнослужащего в разных фа-

зах военного плена. По мнению большинства опрошенных, каждый военнопленный 
осознает, что его судьба полностью находится в руках противника, а также зависит 
от собственного поведения. Исходя из этого, подавляющее большинство военно-

пленных, независимо от их национальной и государственной принадлежности, 
занимают нейтральную позицию к действиям противоборствующей стороны, систе-

ме отношений между пленными и боевиками, а также к пыткам, издевательству и наси-

лию, стремятся достичь единой цели – выжить и вернуться домой. Конфликто-

генная фаза длится наиболее долго, на по утверждению 64,1% опрошенных имеет 



Юрий М. Широбоков  

251 

пиковый спад дезорганизующего общения с момента сообщения военнопленному  
о решении противника обменять его на своих. 

ВЫВОДЫ 

1. Военный плен рассматривается военнослужащими как витальная и экзистен-

циальная угроза, особенно представителями категорий: снайперы, военно-

служащие добровольческих подразделений, разведчики, десантники и летчики. 

2. Военнослужащие в плену переживают четко выраженные фазы: витальных 
реакций; шоковая; психофизиологической демобилизации; разрешения; вос-

становления; конфликтогенности, каждая из которых имеет свои психологиче-

ские особенности воздействия на психику военнопленных.  
3. Для военнослужащих в условиях плена наиболее характерно формирование 

следующие виды общения консолидирующее, дезорганизующее и сохранение 
нейтралитета в общении. Под консолидирующим общением военнопленных 
понимается взаимодействие характеризующееся достижением и сбережением 
психологического контакта с как с другими пленными, так и с противником,  
с помощью достижения взаимной приспособленности и удовлетворенности 
путем гибкой коррекции целей умений, состояний, способов влияния в соотве-

тствии с изменениями в обстановке. Сохранение нейтралитета военнопле-

нного это неполноценное общение проявляющееся в отсутствии контактов  
и характеризуется бессодержательностью. Дезорганизующим общением 
военнослужащего в ситуации военного плена является взаимодействие, для 
которого характерны стрессогенность и конфликтность, жестко заданный 
ролевой характер и специфика. 
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ELEMENTY KAMPANII INFORMACYJNEJ  
W KONFLIKCIE ROSYJSKO-UKRAIŃSKIM 

Jedną z form ochrony jakiegokolwiek państwa jest bezpieczeństwo jego przestrzeni 
informacyjnej. Kto kontroluje przestrzeń informacyjną, ten kontroluje państwo. Ten aksjo-

mat jest taki stary jak ludzkość. Dlatego władze różnych państw wykorzystują mass me-

dia dla wpływów informacyjnych na społeczeństwo, w tym na społeczność międzynaro-

dową dla obrony swoich interesów narodowych. 
XXI wiek nie tylko ułatwił dostęp do informacji, ale także ułatwił pracę rosyjskiej pro-

pagandzie państwowej. Wojna informacyjno-psychologiczna przyniosła ze sobą wojnę 
jakościowo nowego typu, w których bronią jest informacja a walkę prowadzi się w celu 
zmiany świadomości społecznej. Wyzwaniem rosyjskich propagandystów było wprowa-

dzenie do świadomości społecznej takich wyobrażeń o wydarzeniach, które by pozwoliły 
w przyszłości manipulować jak społeczeństwem państwa, tak i rządzącą elitą. 

Z początkiem aneksji Krymu i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na wschodzie Ukrainy 
rośnie zainteresowanie problemami wojny informacyjnej, która jest głównym bezpośred-

nim zagrożeniem dla ludzkości. Przedmiotem tej wojny jest świadomość ludzi, próby 
zmiany odpowiedniego postrzegania rzeczywistości i życia w świecie iluzji. Opiera się 
ona na zdolności do zarządzania i manipulacji świadomości publicznej, podporządkowa-

nia woli człowieka. Najczęściej osoba manipulowana jest nieświadoma manipulacji i działania 

informacyjno-psychologicznego1. Konieczne jest, aby zrozumieć naturę i technologię 
władzy informatycznej nad ludźmi, brak kontroli, który może prowadzić nie tylko do ma-

sowej eksterminacji odrębnych narodów, ale także do zniszczenia współczesnej cywiliza-

cji jako całości2.  

                                                           
1 L. Żuk-Łapińska, Problem tolerancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, 

s.184. 
2 В. Лисичкин, Л. Шелепин, Третья мировая информационно-психологическая война, Академия 

социальных наук, Москва 2000, c. 6. 
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Kampania medialna Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie była zaskakująco skutecz-

na – nie tylko w samej Rosji, ale także w zachodniej opinii publicznej. Ten sukces propa-

gandowy był efektem długotrwałych wysiłków, które obejmowały znaczne inwestycje  
i umiejętne korzystanie z telewizji i mediów społecznościowych. Niezauważalnie dla 

innych Rosja stworzyła wysoko rozwinięty arsenał wojny informacyjnej, z którym nie tylko 
Ukraina, ale NATO i UE nie były w stanie w początkowym okresie wojny hybrydowej 
konkurować. 

Obecna praktyka rosyjskiej wojny informacyjnej łączy w sobie szereg sprawdzonych 

narzędzi, wpływów z nowoczesną technologią i możliwościami. Niektóre narzędzia są 
rozpoznawalne jako aspekty kampanii wywrotowej z czasów zimnej wojny. Ale uznanie 
tego faktu przez zachodnie społeczeństwa, rządy państw demokratycznych było powol-

ne. Wynika to z dwóch głównych czynników. Po pierwsze, nie ma zbiorowej pamięci 
instytucjonalnej wśród odbiorców – znaczna część społeczeństw zachodnich jest młoda  
i nie pamięta problemów związanych ze Związkiem Radzieckim. Po drugie, Rosja zain-

westowała znaczące koszty w rozwój propagandy i manipulacji internetowej. Te nowe 
inwestycje rosyjskie obejmowały trzy główne obszary: 
- wewnętrzne i zewnętrzne media o znacznej działalności on line, z których Russia 

Today jest najbardziej znanym; 

- wykorzystanie mediów społecznościowych i forum internetowych jako siły dla za-

pewnienia rosyjskiej narracji i osiągnięcia szerokiego zasięgu i penetracji; 
- wykorzystanie różnorodnych języków w celu zaangażowania odbiorców z różnych 

państw świata3. 

Ukraina jako państwo wieloetniczne i wielowyznaniowe zawsze była tolerancyjna  
i nastawiona pokojowo dla wszystkich narodów zamieszkających jej terytorium. Agresja 
Rosji stworzyła sytuację, w której Ukraina została zmuszona do obrony swojego suwe-

rennego istnienia, co wymagało mobilizacji nie tylko władzy politycznej, ale także wszyst-

kich instytucji społecznych i całego społeczeństwa. Sytuacja znacznie się komplikuje  
w związku z prowadzeniem przez Rosję wojny hybrydowej, w której, jak już było podkre-

ślane wcześniej, oprócz klasycznych metod prowadzenia operacji wojskowych, znaczna 

uwaga jest poświęcona „wojnie informacyjnej”, która w ciągu ostatnich czterech lat ma 
totalny charakter i „przekroczyła czerwoną linię”, wykorzystując mass media do masowe-

go manipulowania opinią publiczną. Państwo-agresor publicznie zaprzeczało uczestnic-

twu w konflikcie, narzucając swoją wolę Ukrainie poprzez zastąpienie rzeczywistych 
wydarzeń i realnej wojny we wschodniej części Ukrainy „informacyjnymi fantomami”, 
odpowiednio dobranymi wydarzeniami i formą ich prezentacji, wymieszaną z propagandą 
i manipulacjami. Celem Kremla jest stworzenie „potrzebnej i prawidłowej” opinii publicz-

nej, która powinna służyć konsolidacji rosyjskiego społeczeństwa wokół Kremla (stwo-

                                                           
3 K. Giles, Russia’s Hybrid Warfare: A Success in Propaganda, „Arbeitspapier Sicherheitspolitik” 2015, 

nr 1, p. 1. 
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rzenie „wroga”, „zagrożenia zewnętrznego”, etc.) a jednocześnie – demoralizacja wroga – 

ukraińskiego społeczeństwa. Kreml pragnie nie tylko mieć wpływ na świadomość Ukraiń-
ców, ale i zmienić ich mentalność, wartości i tożsamość a w rezultacie zniszczyć państwo 
ukraińskie i stworzyć jedyny „russkij mir”. 

Działaniom militarnym wojny hybrydowej towarzyszą intensywne działania o wcale 
nie mniejszym znaczeniu o charakterze propagandowym, których głównym narzędziem 
jest Internet. Są to zabiegi planowane i mające w Rosji szerokie zaplecze w tamtejszej 
literaturze poświęconej „wojnie informacyjnej”4. Trwa wojna propagandowa mająca uza-

sadnić nie tylko najazd rosyjskiej armii na Krym, ale i wojnę w Ukrainie Wschodniej. Ro-

syjskie media rozsiewały i nadal to czynią, fałszywe informacje o atakach na Rosjan i fali 
uchodźców. Prowadzą ją media podporządkowane Putinowi, ale nieprawdziwe informa-

cje pojawiają się także na portalach ukraińskich. Portal Ukraińska Prawda wykrył manipu-

lację pierwszego kanału Telewizji Rosyjskiej, a internauci nie mieli wątpliwości, że Kreml 
chciał w ten sposób przekonać własnych obywateli o panice ukraińskich Rosjan, by cza-

sem nie protestowali oni przeciw interwencji Putina na Ukrainę. 
W trakcie wydarzeń rewolucyjnych, które miały miejsce w Ukrainie, obraz Ukrainy  

w rosyjskiej telewizji był maksymalnie neutralny, ale z pewnym sceptycznym podejściem. 
Cały czas było używane słowo „samodzielna”, w wiadomościach często pogardliwie 
używano słowa „chochły”5. Po rewolucji pomarańczowej w latach 2005–2006 retoryka 

wobec Ukrainy zaczęła się zmieniać. Po pierwszym Majdanie temat „nazizmu”, „faszy-

zmu” władzy ukraińskiej zaczął przeciekać, a następnie celowo akcentować się w rosyj-

skiej telewizji. Po drugim Majdanie i ucieczce Wiktora Janukowycza tematy te zostały 
uzupełnione słowami „junta kijowska”. W tym samym czasie został natychmiast wymy-

ślony temat o państwowym zamachu w Ukrainie za pomocą Amerykanów, którzy wydali 
1,5 mld. dolarów na przygotowanie nowej „pomarańczowej rewolucji” (zamach stanu)  
w Ukrainie6, jako „jeden z epizodów „zimnej wojny” przeciwko Rosji, który trwał przez 
wszystkie lata i wyraźnie podkreślił główny cel USA – prowokować stałe konflikty na świecie, 
w tym w Ukrainie, a następnie i w Rosji – dążyć do zachowania swojej hegemonii na świecie, 
wraz z dolarem”7. 

                                                           
4 „Wojna informacyjna” prezydenta Putina. Raport Akademii Krzyżowa, http://akademia.krzyzowa. 

org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77:wojna-informacyjna-prezydenta-putina-raport-aka-
demii-europejskiej-krzyzowa&catid=12&lang=pl&Itemid=113 (dostęp: 17.06.2016 r.) 

5 На службе роспропаганды: как „попередники” помогают Кремлю рисовать „страшилки” про 
Украину, http://www.segodnya.ua/politics/pnews/na-sluzhbe-rospropagandy-kto-iz-poperednikov-pomogaet-
kremlyu-risovat-strashilki-pro-ukrainu-694161.html (dostęp: 28.02.2016 r.) 

6 „Business Excellence” (Деловое совершенство) 2014, nr 6 (192) Litres 2015, c.24; Е. Тарасюк, Тайная 
операция ЦРУ «Майдан-2», http://antifashist.com/item/tajnaya-operaciya-cru-majdan-2.html; Эксперт: Государ-
ственный переворот на Украине — дело рук США, https://russian.rt.com/article/ 75659; А. Кравец, США 
готовят переворот в Украине, http://ru-an.info/%D0%BD%D0 (dostęp: 28.02.2016 r.). 

7 Е. Тарасюк, Тайная операция ЦРУ «Майдан-2», http://antifashist.com/item/tajnaya-operaciya-cru-
majdan-2.html (dostęp: 28.02.2016 r.). 
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Rosyjskie mass media ignorują rzeczywisty stan rozwoju społeczeństwa europej-

skiego początku XXI wieku, a zamiast tego nadal gorączkowo używają kategorii „zimnej 
wojny”, „wrogiego otoczenia”, a nawet kategorii światowego spisku przeciw Rosji8. Typo-

wy pod tym względem jest tytuł artykułu jednego z najwyższych przedstawicieli rosyjskiej 
cerkwi prawosławnej, który został opublikowany w czasopiśmie „Nasz Sowremiennik” 
„Siły zła idą na nas”9. Inne książki i artykuły sugerują o światowych siłach, które dzień  
i noc snują spisek przeciwko Rosji10. Jeszcze inni sugerują, że w Rosji trwa „Trzecia 
wojna ojczyźniana”, która już jest przegrana. Cała historia Rosji jest interpretowana  
w literaturze patriotycznej jako trwała konfrontacja z wrogim światem. „Nasza russkaja 
historia wręcz napisana krwią: inwazja za inwazją. Szacuje się, że walczyliśmy przez trzy 
lata z każdych pięciu lat naszego życia. W ostatnich latach dopuściliśmy do zniszczenia 
potężnego kraju, my nagle zmniejszyliśmy swoje narodowe granice i tym samym oddali-
śmy wrogowi do niewoli około 30 milionów swoich krewnych”11. 

Konkretne przykłady działań informacyjnych i psychologicznych wobec Ukrainy przez 
państwo rosyjskie przedstawił pułkownik, zastępca szefa Ministerstwa Obrony Serhij 

Gałushko, który podkreślił, że jest to długoterminowa kampania informacyjna przeciwko 

Ukrainie, składająca się z wielu działań informacyjnych. Jeśli przeanalizujemy strukturę 

rosyjskiej kampanii informacyjnej przeciwko Ukrainie, widzimy, że zawiera ona szereg 

działań informacyjnych, elementów, które wzajemnie się uzupełniają: coś przeznaczone 

jest dla zagranicznej publiczności, coś na podział między rządem a społeczeństwem. 
Wszystko to są elementy tej kampanii informacyjnej12. 

Można wyróżnić pięć głównych elementów kampanii informacyjnej Rosji przeciwko 
Ukrainie: 

1. Doniesienia do światowych mass mediów żądanej dla Kremla informacji o wyda-

rzeniach w Ukrainie, tej, w której Rosja próbuje narzucić swój punkt widzenia oraz próba 
kształtowania prorosyjskich oraz antyukraińskich poglądów wśród europejskiej opinii 
publicznej za pośrednictwem internetowych blogów, portali i serwisów informacyjnych. 

                                                           
8 Путін переконаний у світовій змові проти Росії, http://24tv.ua/putin_perekonaniy_u_svitoviy_ 

zmovi_proti_rosiyi_n579804; Росіяни стають нацією теоретиків змови – RFE/RL, http://dt.ua/POLITICS 
/rosiyani-stayut-naciyeyu-teoretikiv-zmovi-rfe-rl-176510_.html (dostęp: 12.03.2016 r.). 

9 І. Дзюба, Україна-Росія: протистояння чи діалог культур? B: Україна-Росія: концептуальні 
основи гуманітарних відносин, Київ 2001, c. 267–333. 

10 В. Большаков, Мировая закулиса против Путина, Москва 2016; И. Ерофеева, Страшная вой-
на против России, http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/strashnaya-voyna-protiv-rossii; Л. Бер-
шидский, Путин против “мировой закулисы”, http://nv.ua/opinion/bershidsky/ putin-protiv-mirovoy-za-
kulisy-54438.html (dostęp: 23.04.2016 r.). 

11 С. Сокыра, Можно ли унять боль России? http://www.rulit.me/books/mozhno-li-unyat-bol-rossii-
read-304153-1.html (dostęp: 11.03.2016 r.) 

12 С. Галушко, Информационно-психологическая война: чего Россия хочет добиться в Украине 
с помощью пропаганды, и есть ли у Украины оружие защиты, http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/ma-
nipulation/informatsionnopsikhologicheskaya_voyna_chego_rossiya_khochet_dobitsya_v_ukraine_s_pomoschyu 
_propagandy_i_est_li_u_ukrainy_oruzhie_zaschity/ (dostęp: 10.03.2016 r.). 
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Tysiące opłacanych blogerów i komentatorów rosyjskiej Agencji Badań Internetu stara się 
wpływać na opinię publiczną i pozyskiwać zwolenników rosyjskiej wersji wydarzeń za 
pomocą nieustannej aktywności w sieci, na stronach gazet i innych mediów, również 
zagranicznych, na które mają wpływ rosyjskie służby13; rosyjską dyplomację, sieci spo-

łecznościowe oraz specjalne narzędzia, które używa Służba Wywiadu Zewnętrznego  
i GRU Sztabu Generalnego FR. Oprócz tego rosyjscy „agenci wpływu” w Ukrainie, którzy 
mogą być politykami, dyplomatami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz 
artyści – wszyscy oni również wykonują swoją rolę w działaniach informacyjnych po na-

rzuceniu społeczności światowej swoich wyobrażeń o wydarzeniach w Ukrainie w kon-

tekście rosyjskich interesów.  
2. Druga operacja informacyjna jest także przeznaczona dla odbiorców na całym 

świecie, ale jest bardziej wyspecjalizowana. Ta operacja informacyjna skierowana jest na 
zakłócenie i zerwanie projektów wojskowej pomocy materialno-technologicznej ze strony 

NATO, UE i innych krajów. Dlatego Kreml wpływa na konkretną grupę docelową – ludzi  

w strukturach rządu i kompleksów wojskowo-przemysłowych świata, którzy przyjmują 
decyzje na dostawy broni i zapewnienia wszelkiej pomocy. Światowa opinia publiczna 
także jest „podgrzewana” oświadczeniami, że Ukrainie nie można dostarczać broni, rze-

komo dlatego, że Ukraińcy: a) nie używają jej poprawnie; b) sprzedają do krajów trzecie-

go świata; c) broń będzie przekazana do bojowników rosyjskich; d) to cios dla podatni-

ków krajów-eksporterów.   
3. Przejrzysta akcja informacyjna jest przeznaczona dla obywateli Ukrainy i ma na 

celu podział ukraińskiego społeczeństwa. Na przykład, żeby nie wspierało ono politycznie  

i wojskowo kierownictwa Ukrainy – prezydenta, rządu, parlamentu, przywódców sił bez-

pieczeństwa i tak dalej. A jeśli uda się dokonać tego podziału, może to negatywnie wpły-

nąć na wizerunek Ukrainy w świecie i na sytuację polityczną w kraju oraz w strefie ATO. 

Dlatego Kreml próbuje pokazać zwykłym Ukraińcom jego władzę w niekorzystnym świe-

tle: pojawiają się różne teksty, zaczynając od Facebooka, a kończąc na materiałach  
w mediach na temat tego, że rzekomo Ukraina ma „złego ministra obrony” lub „dowódcę 
jakiejś jednostki wojskowej” i tak dalej. A najciekawsze jest to, że tej wojnie informacyjnej 
Rosji pomagają niektóre siły polityczne i „eksperci”. Ktoś pracuje dla Rosji, wykonując 
swoje zadania, podczas gdy inni – przez swoją naiwność14. Oprócz tego równolegle 
toczy się cyberwojna między hakerami prorosyjskimi i proukraińskimi. 

4. Czwarty element dotyczy populacji w regionach Doniecka i Ługańska: miesz-

kańców tej części Ukrainy trzeba przekonać o tym, że korzystniej jest mieszkać w tak 
zwanej „DRL” i „LNR” niż w Ukrainie. W ogóle, jest to droga „do lepszej przyszłości”. 

                                                           
13 „Le Figaro”: Rosja prowadzi wojnę propagandową w internecie, http://wiadomosci.wp.pl/kat, 1356, 

title,Le-Figaro-Rosja-prowadzi-wojne-propagandowa-w-internecie,wid,16784028,wiadomosc.html?ticaid= 116 
1b9 (dostęp: 10.03.2016 r.). 

14 С. Галушко, Информационно… (dostęp: 10.03.2016 r.). 
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5. Piąty element odnosi się bezpośrednio do personelu sił bezpieczeństwa: Sił 
Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych i organów ścigania, przede wszystkim do 
tych, którzy zaangażowani są w ATO. W związku z czym Kreml zmasował próby kontro-

lowania sieci społecznych, jego trolle zalewają sieć złośliwymi i wrogimi komentarzami na 
jakiekolwiek krytyczne wypowiedzi wobec polityki rosyjskich przywódców. 

To tylko pięć głównych elementów działań informacyjnych. Jeśli wziąć czwarty i piąty 
element wojny informacyjnej Rosji, która jest prowadzona w strefie ATO, to możemy już 
teraz mówić o kilku ważnych projektach informacyjnych ze strony Kremla i „DRL-LNR”, 
które je wdrażają. Na przykład, w tym kierunku pracuje tzw. „Ministerstwo Informacji 
„DRL”, jest tworzona i rozwija się sieć „swoich mediów”, pracują jednostki polityki infor-

macyjnej FR na terytorium Ukrainy, które są czasowo okupowane. Istnieją również próby 
transmitowania programów na terytorium Ukrainy15. Władze Kremla zachowują wystar-

czający dystans, by móc zaprzeczyć, że są zaangażowane w te ataki, jednocześnie 
korzystając ze strategicznych korzyści, jakie one przynoszą. 

Kreml zawsze manipulował treścią informacji, a wraz z rozpoczęciem Rewolucji 

Godności manipulacja i dezinformacja nabrała niewyobrażalnego rozmachu. Machina 
medialna przestawiła się natychmiast na informacje oceniające Majdan jako negatywne 
wydarzenie, jako zamach stanu, czemu towarzyszyły komunikaty wzywające „wszystkich 
aktywnych ludzi do przeciwdziałania zamachowi stanu”. Naród Ukrainy pokazał jasno 
całemu światu swoją determinację, iż pragnie budować nowe, bardziej sprawiedliwe 
społeczeństwo. Ale Rosja Putina z różnych powodów nie może na to pozwolić. Dla Puti-
na trudno o czarniejszy scenariusz niż przekształcenie Ukrainy w zamożną, zintegrowaną 
z Zachodem demokrację przy jednoczesnym załamaniu poziomu życia w Rosji. Przykład 
Kijowa może przecież w końcu okazać się zaraźliwy dla Rosjan i zmieść putinowską 
autokrację16, na co Putin pozwolić nie może.  

Jeszcze E. Bernays podkreślał, że „świadoma i inteligentna manipulacja zorga-

nizowanych przyzwyczajeń i przekonań mas jest ważnym elementem demokratycznego 
społeczeństwa… Jesteśmy rządzeni, nasz rozum jest kształtowany, nasze gusta i guściki 
kreowane, nasze idee są w większości sugerowane przez ludzi, o których myśmy nigdy 
nic nie słyszeli”17.  

Z chwilą agresji w sieci ujawniły się setki stron i grup społecznościowych, „obiektyw-

nie” informujących o wydarzeniach. Przesłaniem kampanii informacyjnej stało się po-

wstanie przeciwko nowej, legalnej władzy w Kijowie. Rosja cały czas twierdzi, że Ukraina 

                                                           
15 Г. Скляревская, Информационно-психологическая война: чего Россия хочет добиться в Укра-

ине с помощью пропаганды, и есть ли у Украины оружие защиты, http://osvita.mediasapiens.ua-
/ethics/manipulation/informatsionnopsikhologicheskaya_voyna_chego_rossiya_khochet_dobitsya_v_ukraine_ 
s_pomoschyu_propagandy_i_est_li_u_ukrainy_oruzhie_zaschity/undefined/ (dostęp: 17.04.2016 r.). 

16 Putin w kozim rogu – analiza Jędrzeja Bieleckiego, http://www.rp.pl/artykul/1129791-Putin-w-kozim-
rogu-analiza-Jedrzeja-Bieleckiego.html (dostęp: 23.04.2016 r.). 

17 Э. Бернейс, Пропаганда, Издательский дом H–Publishing, Москва 2010, c. 3. 
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– to państwo „warunkowe” i „słabo” rozwinięte. Jednocześnie w przestrzeń medialną 
włączono komunikaty o poparciu Rosji dla takich działań, ubrane w „pomoc dla dyskrymi-

nowanych Rosjan”. Propaganda rosyjska zrobiła swoje, niektórzy w nią wierzyli, a są i tacy co 

wierzą do dziś. 
Taką samą retorykę prowadziła i białoruska telewizja, podkreślając, że ludzie na 

Majdanie w Kijowie – to jest zbiorowisko narkomanów, amerykańskich agentów, terrory-

stów i tym podobnych. Białoruski rynek mediów nie dość, że jest zdominowany przez 
rosyjskie kanały, to jeszcze białoruskie stacje korzystają z wielu audycji z rosyjskich 
ramówek, zostawiając np. tylko białoruskie serwisy informacyjne. Gdy ludzie oglądają na 
jednym kanale reportaż „Krym. Droga do ojczyzny”, a następnie białoruskie wiadomości, 
w których słyszą, że Białoruś nie akceptuje aneksji Krymu, to wszystko im się miesza  
w głowie. Dla części z nich Aleksander Łukaszenko jest już nawet „banderowcem” i opo-

zycjonistą. Część ludzi nie myśli bowiem kategoriami państwa białoruskiego, tylko „ru-

skiego mira”. Dla nich stolicą cywilizacyjną jest Moskwa, a nie Mińsk. W momencie poja-

wienia się Władimira Putina, propaganda Łukaszenki się osłabła, ponieważ nie była 
przygotowana na obronę niepodległości i podtrzymanie tożsamości narodowej. Władza 
nie ma pomysłu jak się bronić przed dużo lepszą i bogatszą propagandą rosyjską18.  

W. Putin stara się dokonać syntezy tradycji oraz idei pochodzących z różnych okre-

sów Rosji. Upowszechniana przez władze jednolita wizja rosyjskiej historii opiera się na 
połączeniu elementów rosyjskich z radzieckimi, a nawet z okresu Rosji carskiej oraz na 
„restalinizacji” rosyjskiej pamięci historycznej19. Imperium w wersji lansowanej przez 

kremlowskich ideologów to „imperium liberalne”, którego działania nie są jedynie popisem 
siły, ale mają charakter cywilizacyjnej „misji” ustanawiania nowego ładu. Imperium sta-

nowi zabezpieczenie przed takimi zagrożeniami, jak: nacjonalizm, szowinizm czy terro-

ryzm. Spod tej „liberalnej” maski zwykle jednak wysuwa się inna twarz – „surowa i reali-
styczna” twarz przemocy, która służy jedynie stałemu wzmacnianiu imperialnej władzy. 
Cechą, która jest szczególnie uwypuklana, jest mocarstwowość, która odrzuca wszystko 
to, co symbolizuje słabą Rosję, a przejmuje wartości i aksjomaty odnoszące się do Rosji 
imperialnej. Nostalgia imperialna Putina za imperium rosyjskim wynika z faktu, że Rosja 
straciła miano supermocarstwa20. Ta polityka wydaje się niespójna, gdy postrzegamy ją 
przez pryzmat aspektu ideologicznego, jednakowoż w wymiarze budowy mocarstwowo-

ści jest ona jak najbardziej kompatybilna. Synteza różnych imperialnych okresów rosyj-

                                                           
18 M. Zaniewicz, Łukaszenka przegrywa wojnę propagandową z Putinem. Wywiad z Franakiem Wia-

czorką, http:// www. eastbook. eu/blog/2015/08/03/lukaszenka-przegrywa-wojne-propagandowa-z-putinem/ 
(dostęp: 16.04.2016 r.) 

19 С. Кремлев, Кремлевские пигмеи против титана Сталина, или Россия, которую надо найти, 
Издательство Litres, Москва 2015, c. 17; Rosjoznawstwo: wprowadzenie do studiów nad Rosją: podręcznik 
akademicki, pod red. L. Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 337. 

20 J. Potulski, Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji, 
Europejskie Centrum Edukacyjne 2005, s. 472. 
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skiej historii służy uzasadnianiu ekspansji21. Z punktu widzenia idei jest to albo zwyczajny 

cyniczny nihilizm, albo jednak typowa dla komunistów dialektyka tezy i antytezy w celu 
wypracowania nowej wartości. Wedle trafnej uwagi profesora historii Rosji Geoffreya 

Hoskinga (School of Slavonic & East European Studies, University College London),  

w odróżnieniu od Francji, Hiszpanii, czy Anglii – Rosja nie miała imperium, ale Rosja była 
imperium22. 

Natomiast, jak podkreślał prof. Andrzej Nowak: „Wyrzeczenie się imperium musiało-

by oznaczać konflikt z samą tożsamością rosyjskiej wspólnoty. Państwo narodowe ozna-

cza jednak zawsze, jak zgadzają się dziś badacze jego genezy, wymyślenie pewnej 
tradycji, na której opiera się nowa, zdemokratyzowana przez unarodowienie wspólnota. 
Wymyślał taką tradycję (mającą objąć jednak nie samą Rosję, ale także dwie jej „młod-

sze słowiańskie siostry” – Ukrainę i Białoruś) Aleksander Sołżenicyn, wymyślali demo-

kraci, szukający natchnienia w micie demokracji kupieckiej Nowogrodu i Pskowa, wymy-

ślali geopolitycy usiłujący opisać tożsamość Rosji jako... wyspy na peryferiach euroazja-

tyckiego superkontynentu”23. Marian Broda podkreśla, że Rosjanie od wieków próbują 
rozpoznać i określić własną tożsamość i samych siebie. Z kwestią charakteru, specyfiki, 
poznawalności i znaczenia rozpatrywanych zjawisk w dziejach Rosji i w życiu jej miesz-

kańców wiąże się wiele utrwalonych i rozpowszechnionych, często równie apodyktycz-

nych, co wzajemnie przeciwstawnych, poglądów i stanowisk, wyrażanych przez uczestników 
prowadzonych tam dysput, a nierzadko również przez badaczy rzeczywistości rosyjskiej24. 

„Tym ślepym niewolnikom wmówiono, że są »wolni« i »wysoko wykształceni«, nawet 
kiedy maszerują za znakami, które u każdego średniowiecznego chłopa wywołałyby 
paniczny strach i ucieczkę w popłochu. Symbole te, które współczesny człowiek ogarnia 
z naiwną ufnością niemowlęcia, mogłyby być równoznaczne z czytaniem billboardów – 

»Tą drogą do śmierci i zniewolenia« – równoznaczne ze zrozumieniem tradycjonalistycz-

nego chłopa starożytności”25.  

Badacze tożsamości narodowej wskazują, że tożsamość jest procesem i musi być 
ciągle definiowana na nowo. Jednocześnie ta dynamika sprzyja kumulatywności – proce-

sy z poszczególnych odcinków czasowych wpływają na siebie wzajemnie. S. Huntington 
wskazuje, że narody „odpowiadają na nie w sposób tradycyjny, tak jak zawsze ludzie to 
czynili, odwołując się do tego, co najwięcej dla nich znaczy. Określają się w kategoriach 

                                                           
21 Rosja i Europa Wschodnia, pod red. A. Nowaka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 13. 
22 G. Hosking, Slavophiles and Westernizers in Russia, http://valdaiclub.com/opinion/highlights/slavo-

philes_and_westernizers_in_russia/ (dostęp: 12.03.2016 r.) 
23 A. Nowak, 9 maja w Rosji, http://www.newsweek.pl/9-maja-w-rosji,45550,1,1.html (dostęp: 15.05. 

2016 r.) 
24 M. Broda, „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011,  

s. 465. 
25 Teorie kontroli umysłu i techniki używane przez massmedia, http://wolna-polska.pl/wiadomosci/teorie-

kontroli-umyslu-2015-03 (dostęp: 16.04.2016 r.). 
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pochodzenia, religii, języka, historii, wartości, obyczajów i instytucji. Identyfikują się  
z grupami kulturowymi, plemionami, grupami etnicznymi, wspólnotami religijnymi, naro-

dami, a także, w najszerszym wymiarze z cywilizacjami. Polityka służy nie tylko promo-

waniu interesów, ale i określeniu tożsamości. Wiemy, kim jesteśmy, tylko wtedy, kiedy 
sobie uzmysłowimy, kim nie jesteśmy, nierzadko zaś tylko wtedy, kiedy wiemy, przeciw 
komu występujemy”26. 

Wykorzystując różne techniki propagandowo-informacyjne poprzez rozpowszechnia-

nie pewnych informacji, Kreml manipuluje zarówno świadomością zbiorową jak i indywi-

dualną. Przekaz informacyjny może odbywać się na tle szumu informacyjnego oraz  
w próżni informacyjnej. Informacje te obejmują przeinaczenia faktów lub dotyczą emocjo-

nalnego postrzegania, wygodnego agresorowi. Zazwyczaj metodami wojny informacyjnej 

jest uwolnienie dezinformacji lub podanie informacji w korzystny sposób dla agresora. 
Metody te pozwalają na zniekształcenie oceny tego, co się dzieje, demoralizację obywa-

teli (potencjalnie) zapewnienia przejścia na stronę agresora informacyjnego. 
Do metod wpływu można zaliczyć: wykorzystanie propagandy, agitacji, tendencyjnej 

informacji, półprawdy i bezwarunkowego kłamstwa. Przykładami półprawdy są komunika-

ty informacyjne podczas aneksji Krymu, kiedy rosyjskie media mówiły o masowych zdra-

dach przedstawicieli ukraińskich sił bezpieczeństwa i przejście na stronę FR lub dobro-

wolne oddanie  jednostek wojskowych, magazynów, broni i innych obiektów wojskowych 
armii rosyjskiej. 

Od czasu wojny w Donbasie Ukraina ma do czynienia nie tylko z wrogą rosyjską 
propagandą, ale też z tym, co eksperci nazywają „wojną znaczeń” – uważa Władimir 
Gorbulin, doradca prezydenta Ukrainy i dyrektor Narodowego Centrum Badań Strate-

gicznych. Jego zdaniem, podstawowym elementem tych działań są symulakry27, czyli 

„obrazy tego, co w rzeczywistości nie istnieje”. Przykładem takich symulakrów są „faszy-

ści w Kijowie”, „okrucieństwo ochotniczych batalionów”, „ukrzyżowani chłopcy”, „stoso-

wanie przez Ukrainę zakazanych typów broni”. W ten sposób obiektywizm zostaje całko-

wicie zastąpiony przez „informacyjne fantomy” zgodne z potrzebami agresora28.  

                                                           
26 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Wyd. Muza, 

Warszawa 2000, s. 16. 
27 Symulakr, symulakrum (łac. simulacrum „podobieństwo, pozór”) –obraz, który jest czystą symulacją, 

pozorującą rzeczywistość albo tworzącą własną rzeczywistość. Symulakr to termin filozoficzny, który pojawił 
się po raz pierwszy w dziele J. Baudillarda Symulakry i symulacja (J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, 
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014). Nazwa symulakru, a także całego procesu symulacji odnosi się do 
niejednoznacznego ontologicznie statusu znaków objętych procesem uniezależniania się – z jednej strony 
nie istnieją materialnie w czasoprzestrzeni, z drugiej nie funkcjonują one jako abstrakcyjne elementy systemu 
znaczeniowego. Zamiast tego według słów autora symulują one rzeczywiste istnienie, podobnie jak chory 
symuluje chorobę, tzn. wywołują realne symptomy przynależne zjawiskom rzeczywistym, wchodzą ze świa-
tem w interakcję. Pozorne istnienie prowadzi do symulakrów swoistego podwojenia rzeczywistości, a w 
konsekwencji niemożliwości odgraniczenia zjawisk porządku ontologicznego i znakowego. Stanowi to pod-
stawę dla Baudrillardowskiego pojęcia hiper rzeczywistości. 

28 В.П. Горбулін, „Гібридна війна” як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. 
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Jeśli do niedawna negatywne wpływy informacyjno-psychologiczne były wykorzysty-

wane FR jako pomocniczy środek w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, politycz-

nych lub innych, to w obecnej sytuacji w warunkach nieogłoszonej „wojny hybrydowej”, 
prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie, broń informacyjną wykorzystuje się w taki 
sam sposób, jak prawdziwą broń. Ten nowy rodzaj wojny polega na tworzeniu „popraw-

nego” z punktu widzenia agresora wizerunku ofiary w tej wojnie i wykorzystanie cywilów 
dla masowej histerii i oporu władzy. Dlatego, aby osiągnąć swój cel w wojnie informacyj-

nej przeciwko Ukrainie Rosja wykorzystuje wszystkie dostępne środki metod tradycyj-

nych i nowoczesnych „wojny hybrydowej”29.  

Kiedy mówimy o wojnie informacyjnej, która jest częścią składową agresji Rosji prze-

ciwko Ukrainie, to w Ukrainie nie ma regionów, które by wojna ominęła: linia frontu znaj-

duje się w każdej miejscowości. Już przyszedł czas, by jasno określić sytuację: „agresja 
Rosji przeciwko Ukrainie”, „okupacja Krymu i części Ukrainy Wschodniej”, „wojna rosyj-

sko-ukraińska”, i prawidłowo używać terminów takich jak „separatyści”, „bojownicy”, „ter-

roryści”, „kolaboranci”. Musi być jedność semantycznej interpretacji terminologii używanej 
w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, co umożliwi obywatelom nie tylko Ukrainy uświadomić 
sytuacje, w jakiej znalazła się Ukraina i zrozumieć niejednoznaczną i skomplikowaną 
informację, którą otrzymują od mediów na co dzień. 

Agresja Rosji stała się możliwą przede wszystkim nie z uwagi na rzekomy brak legi-

tymizacji władz postrewolucyjnych w Kijowie, a przez jej niemożliwość adekwatnego 
przeciwstawiania się frontalnemu atakowi Rosji w postaci informacyjnej i propagandowej 

agresji, organizacji protestów, zakłócenia pracy organów władzy. Pierwotnym celem 

wojny hybrydowej było wykorzystanie wschodu Ukrainy jako centrum niestabilności dla 
ostatecznego zniszczenia atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy, by podtrzymywać stały 

konflikt społeczny, wyrządzić maksymalne szkody dla gospodarki i spowodować jej głę-
boką destabilizację w celu stworzenia niezbędnych warunków powrotu do „łona” „ruskie-

go mira”, a bardziej prozaicznie – do Unii Celnej, tworząc na terytorium Ukrainy różne 
kukiełkowe „mini-państwa” na wzorzec Abchazji czy Naddniestrzańskiej Republiki Moł-
dawskiej.  

Jednym z głównych instrumentów rosyjskiej agresji propagandowej przeciwko Ukrai-

nie było wykorzystanie informacji jako broni. Rosja wykorzystuje państwowe kanały in-

formacyjne, dziennikarzy, komentatorów, zwolenników i trolli z Internetu, aby stworzyć 
alternatywną rzeczywistość, w której prawda staje się względna i wszelkie informacje – 

wątpliwe. Ukraina przekonała opinię publiczną na Zachodzie, ale nie dlatego, że prowa-

                                                                                                                                               
«Cтратегічні пріоритети» – науково-аналітичний що квартальний збірник Національного інституту 
стратегічних досліджень 2014, nr 4 (33), c. 9. 

29 В. Петрик, Ю. Канарський, Методи гібридної війни Pосії проти України. Напрями протидії. „In-
formation Technology and Security”, January–June 2015. Vol. 3, nr 1 (4), p. 30–37. 
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dziła odpowiednią politykę informacyjną a dlatego, że obraz Rosji jako wroga jest bardziej 

adekwatny dla modelu świata zachodniego. 
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STRESZCZENIE 

Przedmiotem artykułu jest pokazanie bardzo niebezpiecznych nowoczesnych ele-

mentów wojny hybrydowej, mianowicie znaczenie negatywnych wpływów na świadomość 
ludzi, prób zmiany odpowiedniego postrzegania przez nich otaczającej rzeczywistości i metod 

tworzenia „faktów” w świecie iluzji. Takie instrumenty opierają się na zdolności agresora 
do zarządzania i manipulacji zbiorową świadomością, podporządkowania woli jednostki. 
Przeważnie osoba manipulowana jest nieświadoma tego, co się dzieje dookoła, wrogich 
manipulacji i informacyjno-psychologicznego wpływu. Autor pokazuje, iż w tym kontek-

ście konieczne jest zrozumieć naturę i technologię władzy informatycznej nad ludźmi, 
skutków braku kontroli ze strony państwa. Podkreśla, ze niektóre narzędzia są rozpo-

znawalne jeszcze z czasów zimnej wojny jako instrumenty kampanii wywrotowej. 
Artykuł przybliża konkretne przykłady wojennych działań informacyjnych i psycholo-

gicznych Rosji przeciwko Ukrainie, analizuje pięć głównych elementów kampanii infor-

macyjnej Rosji przeciwko Ukrainie.  

Autor podkreśla, że w rozpętaniu agresji Rosji przeciwko Ukrainie wielkie znaczenie 

miała niemożliwość adekwatnego przeciwstawiania się frontalnemu atakowi Rosji, infor-

macyjnej i propagandowej agresji w postaci organizacji protestów, zakłócenia pracy or-

ganów władzy. Pierwotnym celem wojny hybrydowej było wykorzystanie Wschodu Ukrai-

ny jako centrum niestabilności, koniecznym – powrót Ukrainy do postsowieckiego grona 
tzn. „ruskiego mira” i euroazjatyckiej unii celnej, przywracając w Ukrainie promoskiewski 
reżim. 

Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, kampania informacyjna, manipulacja świadomością, 
wpływ informacyjno-psychologiczny, demokratyczny ustrój państwa, cywilizacja zachod-

nia, instrumenty kampanii wywrotowej, Ukraina, Rosja, propagandowa agresja, „ruski mir” 

SUMMARY 

The purpose of the article is to show a very dangerous elements of modern hybrid 

warfare, namely the significance of the negative impact on people’s consciousness and 
attempts to change the appropriate perception of their surrounding reality and methods of 

creating “facts” in a world of illusion. These instruments are based on the aggressor’s 
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ability to manage and manipulate the collective consciousness, subordinate the will of 

individuals. Manipulated person is mostly aware of what is happening around, hostile 

manipulations of informational and psychological impact. Author also shows that in this 

context it is necessary to understand the nature behind the informational authority over 

people, as well as the effects of a lack of control by the state. It is underlined that some 

tools are recognizable from the times of the Cold War as instruments of subversive cam-

paign. 

Article presents specific examples of informational and psychological war actions of 

Russia against Ukraine, analyzes five main elements of informational campaign of Russia 

against Ukraine. 

The author states that in unleashing aggression of Russia against Ukraine major im-

portance was the inability to adequately resist Russian frontal attack, informational and 

propaganda aggression in the form of protests organization, disturbances of labor author-

ities. The primary aim of this hybrid warfare was to use the East of Ukraine as a center of 

instability, essential – to return Ukraine to post-Soviet group, ie. “Russkiy Mir” and the 
Eurasian Customs Union, restoring Ukraine’s pro-Moscow regimen. 

Key words: Hybrid warfare, information campaign, manipulation of consciousness, in-

formational and psychological impact, democratic state system, Western civilization, 

instruments of subversive campaign, Ukraine, Russia, propaganda aggression, “Russkiy 
Mir” 
 

 



GRZEGORZ PILARSKI 
Akademia Sztuki Wojennej 

CYBERPRZESTRZEŃ – NARZĘDZIE WOJNY HYBRYDOWEJ 

Na przełomie wieków sztuka wojenna ulegała ewolucji między innymi w wyniku po-

stępu technologicznego, który stwarzał możliwości modyfikacji działań, jakie były stoso-

wane na ówczesnym polu walki. Obecnie od kilku lat w mediach, wśród naukowców, polity-

ków i społeczeństw pojawiła się nowa nazwa określana mianem wojny hybrydowej. Zgodnie  
z definicją Słownika języka polskiego hybryda stanowi „…połączenie w jedną całość różnych 

części, składników, wykluczających się gdy funkcjonują oddzielnie…”. Uszczegóławiając to 
w odniesieniu do wojny, należałoby rozpatrywać części składowe działań, które uważane 
są za działania wojenne.  

Na działania wojenne składają się „wszystkie działania przeciwstawnych stron przy uży-

ciu różnych (zbrojnych i niezbrojnych) środków zmierzające do osiągnięcia sprzecznych ce-

lów w sferze politycznej, militarnej, ekonomicznej lub społecznej”1. Przedstawiona defini-

cja wskazuje na szeroki spektrum oddziaływania potencjalnego agresora, który może 
wykorzystać różne metody w celu wprowadzenia chaosu na całym terenie defensora. 

W literaturze przedmiotu termin wojny hybrydowej po raz pierwszy pojawił się w roku 
2002 w opracowaniu Future wars and Chechnya: A case for hybrid warfare Wiliama  

J. Nemetha opisującego sposób walki w Czeczenii, która obejmowała walki partyzanckie 
w połączeniu z nowoczesną wojskową taktyką i zastosowaniem technologii mobilnych  
i internetowych.  

Interesujące badania w zakresie współczesnych działań wojennych przeprowadził 
Frank G. Hoffman, który po analizie teorii współczesnych wojen, między innymi wojny 
czwartej generacji, odniósł się do kwestii wojny hybrydowej. Według jego koncepcji wojna 
hybrydowa jest zbiorem różnego rodzaju metod działań wojennych, takich jak: działania 
konwencjonalne, nieregularne taktyki i ugrupowania zbrojne, akty terrorystyczne, w tym 

masowa przemoc oraz działania przestępcze. Zgodnie z jego teorią w działaniach hybry-

dowych duże znaczenie odgrywają aktywności przestępcze, dzięki którym zwiększa się 
poczucie chaosu i dezorganizacji atakowanego państwa. 

                                                           
1 DWLąd Wewn. 115/2008, Regulamin działań wojsk lądowych, Warszawa 2008, s. 412. 



Cyberprzestrzeń – narzędzie wojny hybrydowej 

268 

Obecnie można spotkać się z opinią, że działania asymetryczne były już stosowane  
w czasie wojen wcześniej, jednakże postęp technologiczny wprowadził obecnie wiele 
zmian obejmujących między innymi zniesienie ograniczeń geograficznych, możliwość 
zaangażowania obserwatorów konfliktu w skali globalnej oraz przesyłanie informacji  
w czasie rzeczywistym. Dzięki nowym technologiom komunikacyjnym można kontrolować 
poglądy i zachowanie ludzi w bardzo łatwy i przejrzysty sposób, co stało się integralną 
częścią współczesnych konfliktów. 

Pojęcie wojny hybrydowej początkowo było przypisane do działań organizacji poza 
państwowych np. ugrupowań terrorystycznych typu Hezbollah. Jednakże nowy wymiar 

tego pojęcia został uznany po aneksji Rosyjskiej na Krymie i destabilizacji wschodniej 
Ukrainy. W chwili obecnej najbardziej świeżym przykładem wojny hybrydowej jest konflikt 
Rosji i Ukrainy w sprawie Krymu.  

Dowodem tego może być teoria gen. Walerego Gierasimowa zastosowana w praktyce  

w czasie konfliktu na Ukrainie, zgodnie z którą możemy mówić o wojnie hybrydowej, gdy 

zaistnieją następujące czynniki: 
- walki rozpoczynają się w trakcie pokoju bez wypowiedzenia wojny; 
- nie ma starć bezpośrednich; 
- przeprowadzane są ataki na krytyczną infrastrukturę wojskową i cywilną; 
- masowe stosowanie broni precyzyjnej (naprowadzanie laserowe); 

- angażowanie w walki osób cywilnych tworząc grupy cywilno-wojskowe np. w konstelacji 

jeden wojskowy na cztery osoby cywilne; 

- przeprowadzanie ataków równoległych obejmujących swoim działaniem całe tery-

torium wroga;  

- prowadzenie równoległych działań – walki na lądzie w powietrzu na morzu oraz  
w cyberprzestrzeni; 

- prowadzenie działań asymetrycznych; 
- dowodzenie oddziałami w jednorodnej sferze informacyjnej. 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele prób zdefiniowania wojny hybrydowej 
jednakże nie ma jednoznacznej definicji tego terminu, który w każdym przypadku określa 
walkę łączącą w sobie mieszanki metod konwencjonalnych i nie konwencjonalnych, 

militarnych i nie militarnych, operacji otwartych i potajemnych włączając w to walkę cy-

bernetyczną i informacyjną, których celem jest stworzenie chaosu na terenie państwa 
defensora. 

Na gruncie narodowym jedną z oficjalnych definicji wojny hybrydowej, jaka została 
zamieszczona na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje, że jest to „wojna 
łącząca w sobie jednocześnie różne możliwe środki i metody przemocy, w tym zwłaszcza 
zbrojne działania regularne i nieregularne, operacje w cyberprzestrzeni oraz działania 
ekonomiczne, psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp.” 
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Szczególną uwagę autora zwrócił obszar związany z operacjami w cyberprzestrzeni 
wskazując tym samym, że jednym z narzędzi działania wojny hybrydowej jest właśnie 

cyberprzestrzeń. Dlatego też autor w niniejszym artykule skupił swoją uwagę w poszukiwaniu 

odpowiedzi na następujące pytanie: czym jest cyberprzestrzeń i jaką rolę odgrywa  
w wojnie hybrydowej? 

Pojęcie cyberprzestrzeni wbrew pozorom nie jest nowym terminem a jego historia 

sięga ponad 30 lat. Początkowo słowo cyberprzestrzeń było wykorzystane w powieściach 
z gatunku science fiction. Prawdopodobnie prekursorem był Wiliam Gibson2, który w 1982 r. 
w powieści zatytułowanej Burning Chrome napisał, że cyberprzestrzeń to „…konsensualna 

halucynacja doświadczana każdego dnia przez miliardy uprawnionych użytkowników we 
wszystkich krajach, przez dzieci nauczane pojęć matematycznych […]. Graficzne odwzo-

rowanie danych pobieranych z banków wszystkich komputerów świata. Niewyobrażalna 
złożoność...”.  

Ten opis zapoczątkował podjęcie rozważań nad istotą cyberprzestrzeni, wskazując 
na podstawowe atrybuty środowiskowe sieci, takie jak zasięg globalny (rozległość) wręcz 
wskazujący na tzw. bezprzestrzenność odbieraną jako niemożność zwymiarowania po-

dobnie jak realnego świata, gigantyczną przestrzeń danych, współużytkowanie różnych 
zasobów itd.  

Dalszym krokiem było usankcjonowanie prawne tego pojęcia, które różnie zostało 
przedstawione na całym świecie. Definicja opracowana przez Departament Obrony USA 

wskazuje, że cyberprzestrzeń to „globalna domena środowiska informacyjnego składają-
ca się z współzależnych sieci tworzonych przez infrastrukturę technologii informacyjnej 
oraz zawartych w nich danych, włączając Internet, sieci telekomunikacyjne, systemy 

komputerowe, a także osadzone w nich procesory oraz kontrolery”. Cyberprzestrzeń jest jak 

układ nerwowy – system kontrolny kraju. Złożona jest z dużej liczby połączonych kompu-

terów, routerów, serwerów, sieciowych urządzeń aktywnych połączonych między sobą 
światłowodami, które umożliwiają pracę infrastrukturze krytycznej. 

W Europie Komisja Unii Europejskiej w słowniku pojęć z zakresu społeczeństwa in-

formacyjnego zaproponowała, że cyberprzestrzeń to „wirtualna przestrzeń, w której krążą 
elektroniczne dane przetwarzane przez komputery PC z całego świata”. Przedmiotem analizy 

jest nieistniejąca fizycznie wyodrębniona logicznie przestrzeń złożona z danych, plików, 
stron internetowych, aplikacji udostępnionych przez systemy teleinformatyczne. 

Kolejne ujęcie tego terminu w 2011 r. zaprezentowała Kancelaria Premiera Wielkiej 
Brytanii w dokumencie pt. Strategia Cyberbezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa – 

ochrona oraz promocja Zjednoczonego Królestwa w cyfrowym świecie. W dokumencie 

tym cyberprzestrzeń określana jest jako „interaktywna domena stworzona z cyfrowych 
sieci, która jest wykorzystywana do przechowywania, modyfikowania oraz przekazywania 

                                                           
2 Wiliam Gibson – amerykański pisarz gatunku science fiction, prekursor tzw. cyberpunktu. 
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informacji. Jej częścią jest Internet, ale zawierają się w niej także inne systemy informa-

cyjne, które obsługują nasz biznes, infrastrukturę oraz wspomagają świadczenie usług”.  
Zasięg cyfrowych sieci stale się zwiększa, stanowią one fundamentalne medium funkcjo-

nowania procesów biznesowych oraz wspomagają funkcjonowanie społeczeństwa w obecnej 
rzeczywistości (m.in. wspomagają procesy zaopatrywana w energię elektryczną i wodę, 
dostarczania żywności i innych dóbr do sklepów). 

Z kolei definicja francuskiej Agencję Bezpieczeństwa Sieci oraz Informacji (ANSSI) 
zaproponowana w 2011 r. nie porusza bezpośrednio aspektu związanego z użytkownikami, 
zjawiskami ekonomicznymi czy społecznymi jedynie uwypukla aspekt techniczny, wska-

zując, że cyberprzestrzeń to „przestrzeń komunikacyjna utworzona przez globalne połą-
czenie sprzętu służącego do automatycznego przetwarzania cyfrowych danych”.  

Na gruncie narodowym definicja pojęcia cyberprzestrzeń została zamieszczona  
w nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

RP. Zgodnie z tym dokumentem cyberprzestrzeń określana jest jako „przestrzeń prze-

twarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone  
w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 20053 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), wraz z powiązaniami po-

między nimi oraz relacjami z użytkownikami”.  
Na podstawie analizy narodowej definicji cyberprzestrzeni należy podkreślić, że pra-

wodawca wprowadza ideę jednej cyberprzestrzeni jako cyfrowej przestrzeni do przetwa-

rzania i wymiany informacji, która zbudowana jest z systemów teleinformatycznych połączo-

nych ze sobą za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Przeznaczenie przestrzeni cyfro-

wej nie tylko sprowadza się do wymiany informacji, ale również może służyć do zapew-

nienia przetwarzania, przechowywania czy odczytywania informacji. Ponadto istotnym 

czynnikiem na jaki wskazuje ustawodawca, jest uwzględnienie powiązań pomiędzy sys-

temami a także wzajemne relacje użytkowników z systemami tym samym podkreślając 
dwustronne powiązanie działań w przestrzeni z działaniami pochodzącymi z fizycznej 
rzeczywistości.  

Bazując na przytoczonych definicjach cyberprzestrzeni nie należy zapominać, że 
płaszczyzna ta służy przede wszystkim do komunikowania przy uwzględnieniu czynnika 
ludzkiego, społecznego. Istotą funkcjonowania człowieka w społeczeństwie jest komuni-

kowanie się z jego członkami, co daje szansę na wymianę myśli oraz wspólne działanie. 
Umiejętności porozumiewania interdyscyplinarnego są podstawą kontaktów międzyludz-

                                                           
3 W dokumencie tym określono, że system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urzą-

dzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie  
i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci teleko-
munikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827). 
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kich a brak tych umiejętności może prowadzić do samotności oraz poczucia niezadowo-

lenia i bezradności co objawia się niepowodzeniami w życiu osobistym. Czym zatem jest 
komunikowanie?  

Termin ten wywodzi się od łacińskiego czasownika communico co oznacza uczynić 
wspólnym, połączyć; przekazać wiadomość oraz rzeczownika communio czyli wspól-

ność. Tym samym, komunikując się, staramy się uzasadnić wspólnotę z kimś innym.  
Interesująca definicja komunikacji przedstawiona została w encyklopedii zarządza-

nia, gdzie określono, że komunikacja „to proces mający na celu spowodowanie u odbior-

cy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę. Przy czym na komunika-

cję składają się następujące działania: 
- zakodowanie myśli przez nadawcę; 
- nadanie nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny lub 

nieformalny); 

- odebranie nośnika poprzez odbiorcę komunikatu; 
- odtworzenie treści informacji (dekodowanie); 
- sprzężenie zwrotne. 

W procesie tym nadawca inicjuje komunikat poprzez zakodowanie pewnej myśli. 
Komunikat jest fizycznym wynikiem kodowania przez nadawcę. Komunikatem jest mowa, 
pismo, gestykulacja (np. ruch ramion). Kanał jest środkiem poprzez, który komunikat 
wędruje. Odbiorca jest adresatem komunikatu. Zanim jednak będzie mógł odebrać ko-

munikat, symbole należy przełożyć na postać dla niego zrozumiałą. Tym etapem jest 
„proces dekodowania”. 

Rysunek 1. Model przekazu sygnałów Claude Shannona i Warrena Weavera 

 

Źródło: S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, WKŁ, Warszawa 2000, s. 12. 

Opisany powyżej proces jest niczym innym jak opisem komunikacji interpersonalnej, 
który to termin swoje pochodzenie czerpie z pracy cybernetycznej i telekomunikacyjnej 
matematyka Claude Shannona oraz inżyniera (cybernetyka) Warrena Weavera opubli-
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kowanej w 1948 roku. Zaprezentowano w niej model transmisji sygnałów w układach 
telekomunikacyjnych (rysunek 1.). 

Model ten po niewielkich zmianach (zamiast nazwy nadajnik zastosowano nadawca  

a odbiornik – odbiorca) został zaadoptowano do opisu komunikacji międzyludzkiej. Zatem 
komunikowanie jest przepływem informacji od nadawcy do odbiorcy. 

Można wyróżnić kilka rodzajów komunikacji wśród ludzi: 
- interpersonalna – zachodząca pomiędzy ludźmi;  
- intrapersonalna – monolog wewnętrzny;  
- społeczna – grupowa;  

- zapośredniczona – przy użyciu urządzeń technicznych (telefon, komputer).  
W przypadku wykorzystywania cyberprzestrzeni mamy do czynienia z komunikacją 

zapośredniczoną. Komunikacja przy wykorzystaniu komputera4 umożliwia nawiązywanie 
tzw. relacji wirtualnych, które obecnie w dużym stopniu zastępują relacje interpersonalne 
(bezpośredniego kontaktu).  

Istnieje wiele form komunikacji w cyberprzestrzeni np. przy wykorzystaniu forum dys-

kusyjnego5, czatów6 oraz komunikatorów internetowych7 lub przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej8. Zaletą tych form komunikacji jest to, że wybierając określoną możemy 
otrzymać informacje zwrotną czy to w czasie rzeczywistym czy w dogodnym dla nas 
momencie.  

Cyberprzestrzeń nie tylko stanowi platformę udostępniającą wiedzę ale również sta-

nowi płaszczyznę do dostarczania rozrywki. Przykładem tego rodzaju aktywności są 
portale społecznościowe. Obecnie najpopularniejszym jest Facebook, Tweeter i Insta-

gram. Na pytanie o posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook, jakie zo-

stało zadanie studentom pierwszego roku na Wydziale Wojskowym (kierunek obron-

ność), ponad 90% respondentów deklarowało, że posiada konto na tym portalu. Zjawisko 
to świadczy o tym, że mimo relacji wirtualnych czujemy potrzebę społeczną bycia w gru-

pie i wspólnego działania, jeżeli wymaga tego sytuacja. Przykładem tego mogą być róż-

                                                           
4 W literaturze angielskiej termin ten określany jest jako computer mediated communication – CMC. 
5 Forum dyskusyjne to forma dyskusji w sieci Internet przypominająca wymianę korespondencji, a nie 

rozmowy w czasie rzeczywistym, jest to bardzo popularna forma wymiany informacji. 
6 Czat to tematyczne tzw. wirtualne pokoje przeznaczone do „rozmowy” w czasie rzeczywistym. Wy-

mian informacji polega na przesyłaniu komunikatów tekstowych, które widoczne są dla wszystkich osób 
znajdujących się w danym pokoju wirtualnym. Istnieje również możliwość nawiązania indywidualnej rozmowy 
poprzez wysyłanie komunikatów tylko do wybranych użytkowników czatu.  

7 Komunikator internetowy jest to aplikacja, która umożliwia nawiązanie połączenia z wybranym użyt-
kownikiem społeczności wirtualnej. Najpopularniejszym obecnie stosowanym komunikatorem jest gadu-gadu. 
Umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych lub plików w czasie rzeczywistym. Określona osoba społecz-
ności wirtualnej może zmieniać swój status dostępności w sieci. 

8 Poczta elektroniczna jest najpopularniejszym sposobem komunikacji w relacjach wirtualnych, umożli-
wia przesyłanie wiadomości tekstowych lub plików. Działanie oparte jest na zasadzie skrzynki pocztowej, do 
której przesyłane są wiadomości, które mogą być odczytane przez odbiorcę w dowolnym dogodnym dla 
niego momencie. 
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nego rodzaje akcje, które są realizowane przez „tłum”. Zasada tego zjawiska polega na 
chęci uczestnictwa społeczności wirtualnej w przedsięwzięciach w rzeczywistości. Impul-

sem jest informacja, która zostaje rozesłana do wielu użytkowników portalu społeczno-

ściowego, którzy w odpowiedzi na komunikat zbierają się w rzeczywistym w określonym 
miejscu i czasie w celu wspólnego działania. 

Powyższa charakterystyka cyberprzestrzeni wskazuje, że jest to narzędzie umożli-
wiające w czasie wojny hybrydowej prowadzenie operacji w obszarze technicznym, po-

przez oddziaływanie na elementy infrastruktury krytycznej państwa, jak i mentalnym 
wpływając na społeczeństwo przez określone kanały informacyjne. 

Zgodnie z ujęciem przedstawianym przez BBN w definicji wojny hybrydowej użyte 
jest pojęcie operacji cybernetycznych, które nazywane są w kolejnej definicji zamiennie  
z operacjami informacyjnymi i walką informacyjną.  

Według słownika BBN operacje informacyjne (walka informacyjna) to „czynności po-

legające na oddziaływaniu na informacje i/lub systemy informacyjne w celu kształtowania  
i przejmowania procesów decyzyjnych przeciwnika (zautomatyzowanych oraz z udziałem 
czynnika ludzkiego), przy jednoczesnej ochronie własnych procesów decyzyjnych;  
w wymiarze wojskowym także działalność mająca na celu wywarcie pożądanego wpływu 
na wolę, rozumienie i zdolności przeciwników, potencjalnych przeciwników lub innych 
stron konfliktu, wspierających cele danej misji; w operacjach informacyjnych można wy-

różnić działania ofensywne i defensywne: 
- do działań ofensywnych należy zaliczyć: operacje psychologiczne, pozorację, de-

strukcję, walkę elektroniczną, atak informatyczny, działania z zakresu komunikacji 
społecznej; 

- do działań defensywnych należy zaliczyć: bezpieczeństwo informacyjne, osłonę, 
działania kontrpropagandowe, działania kontrwywiadowcze, walkę elektroniczną, in-

formacyjne działania specjalne”. 
Czołowy teoretyk polski Tadeusz Kotarbiński opisał powyższe działania, rozpatrując 

pojęcie walki wskazując, że jest to działanie „przynajmniej dwupodmiotowe (zakładając, 
że zespół może być podmiotem), gdzie przynajmniej jeden z podmiotów przeszkadza 
drugiemu”9. Podmioty te dążą do celów niezgodnych, o czym wzajemnie wiedzą, planu-

jąc zaś swoje postępowanie uwzględniają przeszkadzające działanie strony przeciwnej. 
Między podmiotami „A” i „B” zachodzi kooperacja negatywna wzajemna ze względu na 
określony cel dla „A” i na określone działanie „B” wtedy i tylko wtedy, gdy „B” swym dzia-

łaniem przeszkadza „A” osiągnąć cel. Przy kooperacji negatywnej wzajemnej nie tylko „B” 
przeszkadza „A”, lecz i odwrotnie. Powyższe rozumowanie stanowi klasyczny model 
walki informacyjnej jaki jest realizowany w tego rodzaju konfliktach. 

                                                           
9 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej 

Akdemii Nauk, Wrocław 1982, s. 221. 
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Celem ataków operacji w cyberprzestrzeni może być krytyczna infrastruktura pań-
stwa, która wpływa na funkcjonowanie codzienne społeczeństwa np. dezorganizacja 
systemów bankowych, blokowanie transakcji finansowych, odcięcie dostawy prądu, za-

blokowanie komunikacji, brak kontaktu z satelitami. Zaistnienie powyższych scenariuszy 
miałoby dramatyczne skutki w dużym znaczeniu do efektów działań czysto militarnych co 
w konsekwencji przybliża dane państwo do chaosu. 

W wojnie hybrydowej duże znaczenie ma działanie informacyjne w celu zniekształ-
cenia poglądów ludzi na to jak postrzegany jest świat wokół nas. Konkludując, działania  
w obszarze cyberprzestrzeni można podzielić na dwa obszary: techniczny, gdzie oddzia-

łujemy na systemy teleinformatyczne (informatyczne i komunikacji) oraz mentalny, gdzie 

wpływamy na opis świata rzeczywistego, manipulując społeczeństwem.  
Jak wcześniej autor zasygnalizował, cyberprzestrzeń umożliwia funkcjonowanie por-

tali społecznościowych, które mogą być wykorzystywane zarówno po stronie agresora jak 
i defensora. Dzięki wykorzystaniu tego rodzaju kanałów komunikacji można równie moc-

no wpływać na poglądy i zachowanie ludzi aby osiągnąć zamierzone cele polityczne  
i wojskowe. 

Media społecznościowe należy postrzegać na dwa sposoby: pierwszy to narzędzie 
techniczne do komunikacji np. Twitter, a drugie to narzędzie do wymiany informacji np. 
przekazanie nieprawdziwej informacji o śmierci głowy państwa, co może mieć ogromne 
znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie państwa na płaszczyźnie politycznej, społecz-

nej i ekonomicznej. 

Dzięki ogromnym możliwościom odtwarzania informacji w szybkim tempie przy ma-

łym koszcie jak również trudnościom stwierdzenia, które informacje są rzetelne a które są 
sfabrykowane media społecznościowe mogą być stosowane skutecznie do osiągania 
celów wojskowych. 

Podstawowe zadania jakie spełniają media społecznościowe to między innymi: 
- kształtowania opinii publicznej; 
- możliwość mobilizacji ludzi popierających jakąś ideę; 
- możliwość koordynacji i synchronizacji działań wojskowych; 
- możliwość zbierania informacji dzięki którym można ustalać cele ataku. 

Thomas E. Nissen w opracowaniu The weaponization of social media proponuje 

sześć obszarów (sposobów), jakie można wykorzystać do wsparcia operacji wojskowych 
bazując na mediach społecznościowych: 
1. Informacje wywiadowcze (ang. intelligence collection) – skupia się na analizowaniu 

informacji, jakie zostały zebrane z mediów społecznościowych oraz profili analizy 
grupy docelowej – działania wspierające elementy wojny psychologicznej. Analizu-

jąc pozyskane dane łatwiej jest połączyć posiadane już informacje. Może to być 
użyteczne do rozwijania świadomości sytuacyjnej oraz wczesny sygnał ostrzegaw-



Grzegorz Pilarski 

275 

czy przyszłych kryzysów. Niektóre ugrupowania zabraniają korzystania wprost  
z portali społecznościowych, aby uniknąć łatwego rozszyfrowania. 

2. Targeting (ang. targeting) – identyfikowanie potencjalnych celów dla działań woj-

skowych, jak również atakowanie kont społecznościowych agresorów np. poprzez 
zobrazowanie pozycji wroga przy użyciu Google maps. 

3. Operacje cybernetyczne (ang. cyber operations) – ma to uderzać w platformy me-

diów społecznościowych i konta, aby wedrzeć się w przestrzenie chronione hasłem, 
zmienić dane w profilach i zmieniać strony mediów, aby byłe bezużyteczne. Opera-

cje mogą być ofensywne i defensywne, jednakże większość operacji jest z natury 
ofensywna. Mogą one obejmować działania takie, jak: odmowa dostępu (DDoS, 
ang. distributed denial of service), ataki na strony internetowe, łamanie haseł, aby 
upublicznić zawartość treści w chat roomach, e-mailach i telefonach komórkowych, 
zmiana treści profili na mediach społecznościowych, wdzieranie się do baz danych 
w celu zbierania informacji. Utrudnienie innym graczom komunikowania się, koor-

dynowania działań, dostępu do informacji, przesyłania informacji przy pomocy me-

diów społecznościowych (przynajmniej tymczasowo). 
4. Obrona (ang. defence) – ochrona platform mediów społecznościowych, stron, profili 

i kont na poziomie technicznym i systemowym. Te działania obejmują: szyfrowanie, 
stosowanie oprogramowania przeciw śledzeniu, maskowanie adresu IP. 

5. Dowodzenia (ang. command and control C2) – media społecznościowe mogą być 
stosowane do wewnętrznej komunikacji wymiany informacji, koordynacji, synchroni-

zacji działań. Jest to szczególnie ważne dla grup partyzanckich, gdy nie mają for-

malnej struktury albo są rozmieszczone na dużym obszarze geograficznym. Nieste-

ty przez to są narażeni na wykrywanie przez służby wywiadowcze. Konwencjonal-

nym siłom zbrojnym jest trudno atakować sieci dowodzenia tych grup, ponieważ nie 
ma scentralizowanych sieci, węzłów lub też fizycznych celów ataku, a także z po-

wodu, iż ta infrastruktura nie jest wojskowa, tylko cywilna i przy jej zniszczeniu bę-
dzie to skutkowało negatywnie przede wszystkim dla ludności cywilnej. Media spo-

łecznościowe służą również do zwoływania na różnego rodzaju demonstracje i pro-

testy. Taką taktykę zastosowano między innymi w czasie wiosny arabskiej. 
6. Wojna psychologiczna (ang. inform and influence – psychological warfare) – odnosi 

się to do rozprzestrzeniania informacji mających wywierać wpływ na grupy docelo-

we i ich system wartości, postrzeganie, emocje, motywację, wnioskowanie i zacho-

wanie. Zastosowanie mediów społecznościowych w tym przypadku ma na celu uzy-

skanie określonych efektów wojskowych w sferze poznawczej.  
Wszystkie te czynności offline czy online można przeprowadzać dzięki mediom spo-

łecznościowym. Czynności te nawzajem się uzupełniają i można je przeprowadzać rów-

nolegle z działaniami fizycznymi na polu walki. W poniższej tabeli (tabela 1) autor doko-
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nał zestawienia czynności z pożądanymi efektami działania w obszarze mediów społecz-

nościowych. 

Tabela 1. Wykorzystywanie mediów społecznościowych jako broni w walce 

Lp. Czynności Efekty działania 

1. Targeting identyfikacja, wskazywanie celu, atakowanie 

2. Zbieranie informacji monitorowanie, zbieranie, wykorzystywanie 

3. Obrona wykrywanie, zapobieganie, zabezpieczenie, ochrona 

4. Dowodzenie (C2) ułatwianie, koordynowanie, synchronizacja 

5. Operacje odmowa dostępu, przerwanie, zerwanie, zniszczenie 

6. Informowanie i wpływanie (propaganda) kształtowanie, informowanie, manipulacje, wywieranie 
wpływu, zwodzenie, wystawianie na atak, promowanie, 
zapobieganie, mobilizacja, przekonywanie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: NATO Strategic Communications Center of Excellence, Social 
media as a tool of hybrid warfare, Riga, Maj 2016, s. 11. 

W działaniach informacyjnych wojny hybrydowej, jak wskazuje konflikt rosyjsko-

ukraiński, duże znaczenie odgrywa zjawisko, które nazywane jest internet trolling. Ma 

ono za zadanie kreowanie opinii publicznej, poprzez organizowanie czynności przez 
zastosowanie fałszywych tożsamości w Internecie i mediach społecznościowych do osią-
gnięcia określonych celów np. manipulowania ludźmi poprzez rozpowszechnianie propa-

gandy, nieprawdziwych informacji, włączanie się do dyskusji z agresywnymi komenta-

rzami.  

NATO wyróżnia dwa rodzaje trollingu: klasyczny i hybrydowy, który działa według 
określonego planu politycznego lub wojskowego.  

Techniki stosowane przez trolli: 

- agresja – stosowanie wulgaryzmów; 
- etykietowanie tzn. dodawanie nazw, które maja wywołać jakieś skojarzenia np. na 

określone grupy – separatyści, zielone ludziki; 
- odniesienia historyczne; 

- demonstrowanie wyższości cywilizacyjnej i moralnej (agresor nad defensorem); 
- zastosowanie ironii i sarkazmu; 

- snucie teorii konspiracyjnych; 

- obwinianie się na wzajem – sugerowanie trzeciej strony zamieszanej w konflikt; 

- odniesienie „że wszyscy tak robią – większość”, aby znaleźć uzasadnienie podej-

mowanych działań; 
- odniesie do dużej ilości danych np. w % (podanie nieprawdziwej informacji że 80% 

zaciągnęło się do wojska nie podając konkretnego źródła, lecz stwierdzenie, że  
z zaufanego źródła; 
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- szpiegostwo cybernetyczne – umieszczanie komentarzy prorosyjskich z odwoła-

niami (linkami) do stron z oprogramowaniem szpiegowskim typu malware (ang. ma-

licious software). 

Identyfikacja działania trolli hybrydowych (w przypadku konfliktu rosyjsko-ukra-

ińskiego) nie jest sprawą oczywistą i wymaga wnikliwej analizy obejmującej uwzględnie-

nie poniższych informacji:  
1. Troll umieszcza dużą ilość komentarzy. 

2. Komentarze są zawsze prorosyjskie.  
3. Troll w swoich komentarzach zamieszcza linki do stron prorosyjskich lub umieszcza 

duże skopiowane fragmenty z tych stron. 
4. Troll powtarza cały czas te same komentarze  
5. Troll nie wdaje się w rozmowy z innymi użytkownikami. 

6. Troll nigdy nie komentuje tematów innych niż polityczne. 
7. Troll, gdy posługuje się w swoich komentarzach językiem innym niż rosyjski, popeł-

nia wiele błędów w pisowni. 
Analizując konflikt rosyjsko-ukraiński, można konkludować, że działania prowadzone 

poprzez media społecznościowe przyczyniły się między innymi do osiągnięcia poniż-
szych stanów rzeczy. 
1. Jednym z najważniejszych skutków z działalności trolli było zniechęcanie ludzi do 

uczestniczenia w otwartych debatach internetowych pozostawiając tym samym 

miejsce dla propagandy. 

2. Narasta zamęt informacyjny i prawda traci na wartości dają górę emocje wywołane 
komentarzami armii trolli. 

3. Agresja w sieci prowadzi do agresji w rzeczywistości. 
4. Działania tego rodzaju mają skutki długofalowe i przyczyniają się do dominacji in-

formacyjnej. 

5. Społeczeństwo ukraińskie doznało poczucia paniki i strachu poprzez działania in-

formacyjne specjalnych służb informacyjnych info specnaz (zamieszczono w me-

diach społecznościowych informację o szybko narastającej liczbie ludzi przemiesz-

czających się poza Ukrainę co stanowiło nieprawdę a w rzeczywistości przemieściła 
się nieznaczna liczba uchodźców). 

6. Podjęte działania wojny psychologicznej nie wymagały zgody innej organizacji, tak 
jak w przydatku NATO (decyzja o rozpoczęciu tego rodzaju działań musi być podję-
ta przez Radę Północnoatlantycką). 

7. Stosowanie dodatkowych komentarzy do #tagów, co powoduje odwracanie uwagi 
od pozytywnych działań w kierunku potęgowania agresji i zmiany wizerunku. 

Możliwości cyberprzestrzeni są cały czas odkrywane i wykorzystywane zarówno 
zgodnie z prawem, ale również w celu popełnienia cyberprzestępstw. Takim przykładem 
może być wykorzystanie strukturalnej budowy sieci Internet w celu zatarcia informacji  
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o nadawcy jak również często odbiorcy. Ten obszar cyberprzestrzeni nie jest dostępny 
dla zwykłego użytkownika sieci Internet. Tego rodzaju projekt jest odpowiedzią na po-

trzebę wolności w sieci Internet, bycia anonimowym, wolnym od nadzoru i szpiegowania 
ze strony rządowych organów ścigania. Te możliwości jakie daje cyberprzestrzeń, są 
wykorzystywane nie tylko w celu działania zgodnie z prawem. Dotychczasowa analiza 
wskazywała, że nikt w sieci Internet nie jest anonimowy więc nasuwa się pytanie skąd 
rosnące zagrożenia cyberprzestępczością skoro wyspecjalizowane organy ścigania prę-
dzej czy później dotrą do sprawcy nielegalnych działań. Odpowiedź kryje się w tzw. Deep 

Web (głębokiej sieci) stanowiącej alternatywną wirtualną rzeczywistość całkowicie od-

mienna od tej do której jesteśmy przyzwyczajeni.  
Prostą odmianą Deep Web jest Freenet, którego zasada działania opiera się na po-

łączeniach P2P (ang. peer-to-peer). Każdy użytkownik logujący się do tej sieci wyraża 
zgodę na udostępnienie swoich zasobów dyskowych oraz możliwości na cele funkcjono-

wania sieci Freenet. Zabieg ten pozwala na ukrycie faktycznego źródła strony, gdyż co 
jakiś czas informacje są przesyłane na kolejne komputery zalogowane w sieci.  

Rysunek 2. Przepływ połączeń w sieci TOR 

Źródło: https://torflow.uncharted.software (dostęp: 10.11.2016 r.). 

Inną odmianą sieci Deep Web jest Darknet czyli sieć z pełną konspiracją. W celu do-

stępu do tej sieci wymagane jest skorzystanie z sieci TOR (ang. the onion router).  

W tym przypadku treści są przesyłane przez dziesiątki szyfrowanych serwerów co zna-

cząco utrudnia lokalizację i rozkodowanie informacji. Dodatkowo zapewniona jest anoni-

mowość nadawcy poprzez maskowanie adresu IP użytkownika. Na poniższym rysunku 
(rysunek 2) można obejrzeć przepływ danych w obrębie anonimowej sieci TOR. 

Zastosowanie tego rodzaju rozwiązań sprzyja nielegalnemu wykorzystywaniu cyber-

przestrzeni w zakresie cyberprzestępstw, ale również może stanowić dogodne medium 



Grzegorz Pilarski 

279 

do komunikacji, koordynacji i synchronizacji działań w trakcie prowadzenia wojny hybry-

dowej. 

Na podstawie przedstawionej analizy wynika jednoznacznie, że dobrodziejstwo  
w postaci użytkowania cyberprzestrzeni jako narzędzia wojny hybrydowej niesie za sobą 
szanse jak i zagrożenia. Możliwości należy wykorzystywać w dobrym kierunku a zagro-

żenia należy niwelować i walczyć ze zjawiskami negatywnymi.  

Jednoznacznie należy stwierdzić, że użytkownicy cyberprzestrzeni nie są w stanie 
indywidualnie walczyć i unikać zagrożeń, dlatego też rolę strażnika nad prawidłowym 
wykorzystywaniem cyfrowej platformy komunikacji powinno sprawować państwo. 

Można przewidywać, że nastąpi dalszy rozwój w obszarze wojny cybernetycznej (in-

formacyjnej) z uwagi na rozwój technologii komunikacyjnych obejmujących urządzenia 
mobilne i technologie internetowe. Już w chwili obecnej wiele ludzi korzysta ze smartfo-

nów i aplikacji mobilnych. Ta tendencja nie obniża się, ale ciągle rośnie. Ostatnie konflik-

ty pokazują, że strony konfliktu przyjmują rożnego rodzaju strategie w oparciu o zmiany 
zachodzące w zwyczajach komunikacyjnych oraz w rozwoju środowiska informacyjnego. 
Można przewidywać, że w przyszłości będą stosowane jeszcze bardziej wyszukane  
i nieprzewidywalne metody wojny hybrydowej.  

W konkluzji należy podkreślić zgodnie z zapisami jakie można znaleźć na stronach 
NATO10, gdzie w rekomendacji dla państw członkowskich sojuszu oraz decydentów pań-
stw zachodu nie jest głównych celem doprecyzowanie hybrydowości działań wojennych, 
lecz zwrócenie szczególnej uwagi na specyficzność i łączenie różnego rodzaju zagrożeń, 
jakie mogą zaistnieć w ich państwach. Na podstawie obecnych konfliktów wiemy, że 
wojna sama w sobie czy to starożytna, czy nowoczesna, hybrydowa zawsze jest złożona 
i trudno nazwać ją przy użyciu pojedynczego przymiotnika. Efektywną strategią w walce 
powinno być rozważanie tak złożonego środowiska i poszukiwanie właściwych dróg 
postępowania bez zbytniego upraszczania. 
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STRESZCZENIE 

Ewolucja sztuki wojennej na przełomie wieków związana jest między innymi z rozwo-

jem technologicznym społeczeństw. Rozwój ten dostarcza nowych narzędzi i rozwiązań 
organizacyjno-technicznych, które mogą być użyte w czasie konfliktu militarnego lub 

niemilitarnego obejmującego wojnę hybrydową. W ramach tych działań prowadzone są 
operacje z wykorzystaniem podstawowego „narzędzia technologicznego”, jakim jest 
cyberprzestrzeń (operacje w cyberprzestrzeni). Sfera działań i możliwości jakie związane 
są z cyberprzestrzenią obejmują obszar techniczny i mentalny współczesnej wojny infor-

macyjnej. Przy wykorzystaniu mobilnych i internetowych technologii zarówno agresor jak 
i defensor mogą wykorzystywać do swoich działań media społecznościowe oraz narzę-
dzia umożliwiające zachowanie anonimowości w Internecie. 

Słowa kluczowe: operacje cybernetyczne, wojna informacyjna, wojna hybrydowa, media 

społecznościowe, teleinformatyka. 

SUMMARY 

The evolution of the art of war through centuries is connected inter alia with techno-

logical advancement of societies. The development provides new tools and solutions of 

organizational-technical character which can be applicable in a military and non-military 

conflict entailing hybrid warfare. The activities include operations which are ran with the 

use of a basic ‘technological tool’ i.e. cyberspace (operations in the cyberspace). The 
sphere of operations and capabilities pertaining to cyberspace include the technical and 
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mental/psychological area of the contemporary information warfare. With the use of mo-

bile and Internet technology, both the aggressor and the defender are able to use social 

media as well as tools assuring anonymity in the Internet while conducting their activities. 

Key words: cyber operations, information warfare, hybrid warfare, social media, ICT. 
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THE FEATURES OF RUSSIAN HYBRID WAR AGAINST UKRAINE BASED  
ON THE EXPERIENCE, OBTAINED BY UKRAINIAN AIR FORCE 

The analysis of military conflicts in beginning of the XXI century testifies the emer-

gence of new forms and methods of warfare among states. It allows to achieve the ap-

propriate political goals and solution of interstate conflicts. Instead of the classic forms of 

warfare so-called “hybrid wars” came [1-7]. 

They are hidden and conducted mainly in political, economic, informational and other 

fields. Moreover, armed forces are involved in conflicts of low combat intensity. The es-

sence of this approach is moving the efforts from physical enemy destruction as a part of 

extensive war to the application of the so-called „soft power” techniques. The aim of such 
disintegration is leadership changes, including the spheres of their influences. 

The main features of a „hybrid war” are: 

‒ aggression without formal declaration of war; 

‒ aggressor country conceals its participation in the conflict; 

‒ active exploitation of asymmetrical warfare and network war; 

‒ widespread use of irregular armed formations, acting under the cover of the civilian 

population and the slogans of civil war; 

‒ informal attraction of aggressor country non-governmental executors – „polite men”, 
„volunteers” that in fact, are mercenaries who are not connected with international 
law; 

‒ aggressor disregard to international norms of warfare and valid agreements; 

‒ mutual measures of political and economic pressure (for formal conservation of 

relations between two countries); 

‒ confrontation in cybernetic space; 

‒ measures are held against the weaknesses of the state and the local population; 

‒ no clear rear and front lines; 

‒ widespread use of information struggle and terroristic methods; 
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‒ instant reaction to changing conditions and management flexibility on the back-

ground of „controlled chaos”. 
One of the hybrid war feature is the simultaneous application of all methods and 

technologies of „soft” and „hard” powers with the aim of misinformation and state leader-

ship changing, inclusion it into own influence sphere. Among these methods and technol-

ogies there are some one in which aggressor reached a certain perfection: 

‒ intelligence and counterintelligence; 

‒ information, disinformation, and propaganda war have become a powerful tool of 

warfare; 

‒ cyberwar; 

‒ widespread use of special units; 

‒ widespread enlistment of non-governmental personnel (business, illegal armed 

groups, religious organizations, criminals, private persons) that are comparatively 

independent, and at the same time are under general leadership and centralized 

management; 

‒ widespread use of terroristic and provocative actions; 

‒ energy war; 

‒ economic war, including commercial, financial and other instruments; 

‒ corruption, taken out to a new level, almost turned into political and military leader-

ship wholesale in countries, exposed to aggression; 

‒ use of information technologies for mass protest movements in open and hidden 

forms, for political and economic sabotage; 

‒ organization of transnational and regional associations of political forces in support 

or against leading states politics or individual leaders („Putininternet,” Le Pen, ISIS, 
Iran, antiglobalists etc.). 

Russia used against Ukraine the conception of „hybrid war” that is in something 
unique from the structural and functional point of view – it is „hybrid” in form, and „asym-

metric” in content. The most clearly the nature of a new type of war was demonstrated by 

Russian Federation (Russia) in the spring of 2014 in the Autonomous Republic of Crimea 

(Crimea), and then – when supporting local radical elements and a full-scale invasion of 

Russian troops to the Ukrainian eastern regions, which led to the actual loss of control 

over a part of Donetsk and Lugansk regions. 

Russia uses all the components in Ukraine:  

a) hybrid wars (the regular army, irregular military organization, terrorism, information, 

economic, social, energy and cyber struggle); 

b) asymmetric war (the war between opponents, with significant imbalance (asym-

metry) in military forces or application of fundamentally different strategies and tac-

tics. For compensating the imbalance in traditional warfare tools, Russia uses non-

traditional tools i. e. guerilla warfare, passive resistance, terrorism, psychological 
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warfare, anti-government groups support, anti-government movements (parties) 

support. 

Each specific element of this „hybrid war” isn’t not new in fact and was used in recent 
wars, but coordination and correlation of these elements is unique, dynamism and flexibil-

ity of their combination, and increase of the information factor are of great importance. 

Moreover, the information factor becomes an independent component and it is not less 

important than a military one. 

The complex of economic, financial, logistical, information and propaganda and mili-

tary measures that Russia carries out against Ukraine, was described by experts as  

a hybrid war or latent aggression. Separatist movements, militias are only a screen in the 

implementation plans of the Kremlin leaders led by V Putin. 

The main aim of effective Russian hybrid war against Ukraine is weakening and de-

centralization of our state, leading to power pro-Russian leaders, changes of state 

course, return of Ukraine under Russia control. 

The main reasons of situation aggravation between Ukraine and Russia are: 

‒ justification of territorial claims on the part of Russia to Ukraine; 

‒ making obstacles to the Ukraine’s integration processes into European and Euro-

Atlantic structures; implementation of important economic projects in Ukraine, which 

are contrary to Russian interests; for Ukrainian cultural and educational organiza-

tions in Russia and the Ukrainian diaspora associations in Russia; 

‒ Russia advances new integration initiatives that are contrary to Ukrainian interests; 

‒ Ukrainian economic dependence from Russia and systematic pressures on it; 

‒ abuse of Ukraine in violations of Russian population, living in Crimea and south-

east regions; 

‒ carrying out information campaigns against Ukraine to discredit its international 

reputation, and violation of internal stability. 

The background of Russia-Ukraine hybrid war beginning is the following: 

‒ significant amount of pro-Russian political players who has interest in realization of 

their own imperial ambitions; 

‒ Russia’s aspiration to turn the world from multi-polar state into bipolar; 

‒ lack of system economic reforms and political transformations in Ukraine; that make 

the conditions for implementation of aggressive actions from Russia; 

‒ Russian leaders completely understand the threat of successful Ukraine as a state; 

‒ dependence of EU countries from Russian energy supplies; 

‒ Kremlin’s obvious desire to keep Ukraine in their area of influence, and break the 

will to resistance not only the CIS states, but the Baltic republics and Poland as 

well; 
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The analysis of events in Crimea and eastern Ukraine shows that the hybrid war of 

Russia against Ukraine was not „by mistake”. Russia for a long period of time had been 

prepared for these events, and was making an impact on the leadership of Ukraine. 

During the second presidential term of the second President of Ukraine Leonid 

Kuchma was carried enhance of Russian influence on the leadership of Ukraine and 

implemented it through a profitable for Russia solutions. One of the consequences of 

such policy was the refusal of Ukrainian government from the course to join NATO and 

the EU after the so-called „Kolchuga scandal” in 2003, and „the de-facto assignment” of 
Kuchma's successor a pro-Russian henchman Viktor Yanukovych. However, Russia has 

not reached the desired goals due to the Orange Revolution. 

The large-scale events were conducted to discredit the ideas of Orange Revolution, 

Ukrainian desires for European and Euro-Atlantic course during the period of Viktor 

Yushchenko presidency. Moreover, there were actions to destabilize the situation in 

Ukraine and deep splitting the Ukrainian society by supporters of West or Russia; under-

mining the Ukrainian economy by reduction of trade and economic relations with Russia 

and using the energy factor as an instrument of pressure on Ukraine (including so-called 

„gas wars”). This created the preconditions for the victory of Viktor Yanukovych in the 
presidential election and for the „Turning” motion vector of our country from West to East. 

At the time of Yanukovych’s regime it was continued the consolidation of Russia 
achievements in Ukraine and its final reorientation to Russia. It is conducted by bribery of 

Ukrainian authorities representatives; promotion of Russian agents of influence as  

a leaders; weakening and demoralization Ukrainian government structures primarily in 

Crimea; almost all heads of defense and security departments at the time of Viktor Yanu-

kovych’s regime were citizens of Russia; strengthening of  Russian presence in the 

Ukrainian economy; dissemination ideas about joining the Russian integration initiatives 

in exchange for loans and economic preferences; deployment of large-scale pro-Russian 

movements in Ukraine and its particular regions (primarily in the Crimean peninsula and 

the eastern-southern regions). 

Before the beginning of direct hybrid war actions, Russia carried out the following 

steps: 

‒ intentional destabilization of the internal political situation in Ukraine; 

‒ ideological treatment of the Russian population for uniting around the ideas of na-

tionalism, chauvinism, protection of so-called „national values and interests”, to 
combat to „outside enemy” and the maximum attenuation of the opposition in all its 
forms; 

‒ powerful information and propaganda campaign to capture Ukraine’s information 
space and to use it in their interests for creating the required public sentiment; 

‒ discrediting the domestic and foreign policy of Ukraine, imposition on leadership 

and people of certain ideas and civilization values through active information cam-
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paign with special methods of „bombing” society with a broad involvement of both 
governmental and non-governmental organizations; 

‒ undermining of state power, including bribery of influential officials, politicians and 

the leadership of law enforcement agencies, promotion agents of influence to posi-

tions in government agencies, inciting confrontation among different political forces 

and establish control over them (especially among ideologically close and corrupt 

parties and movements); 

‒ splitting a the population of Ukraine by stimulating internal contradictions of political, 

interethnic and inter-religious character (in particular in the framework of creating 

and maintaining different parties, movements and organizations in specific, includ-

ing the extremist persuasion); 

‒ undermining public confidence in the authorities as well as dissemination in society 

protests and separatist provocations by socio-economic and other problems (includ-

ing elements of trade-economic and energy wars).  

The general hybrid war scheme of Russia against Ukraine is as follows. The hybrid 

war begins from information warfare by using special psycho- and Internet technologies 

for making influence into the mass consciousness. The second step is the promotion of 

instigators, provocateurs and saboteurs under the guise of local people who stress the 

situation. The organizational initiative gradually was moving to the people recruited by the 

secret services of Russia, or even citizens of Russia. Further conflict escalation lead to 

the „hot” armed actions. Volunteers and mercenaries, experts in weapons and special 
forces from Russia joined the conflict. They operated covertly under the guise of local 

militias or openly, not hiding their Russian citizenship. Their task was to bring the situa-

tion under their control, promoted Russia's interests in Ukraine. 

The analysis of hybrid war allows to highlight several phases. 

The first phase (from 27 February to late March 2014) – Russian military aggression 

on the territory of Ukraine, annexation of Crimea and its inclusion into Russia. 

Actions of Russia in Crimea the objectives, the forms, the methods, the measures 

and effects of information and psychological operations were very thoroughly planned. 

These actions were aimed primarily at Russian audience, and on the other hand – the 

Ukrainian and western audience. 

During the Crimea’s actions Russian forces demonstrated the usage of a combina-

tion of rapid deployment, electronic war, information operations, capabilities of marines, 

assault forces and special forces, as well as large-scale use of cyberspace and strategic 

communications for multi-purpose and effective information campaign both for domestic 

and for external audience. 

Russia has used the concept of „three blocks war” at the time of „hybrid war”. The 
essence of the conception is: the modern soldier must be prepared to conduct the com-
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bined arms battle in one block, to perform the police functions in the second block, carry 

out the humanitarian missions in the third block. 

This concept was realized not in the „spatial” but in „temporary” dimension, which 
was also „reversed”. First little „green men” appeared in Crimea as performers of quasi- 
-humanitarian missions to secure „the rights of Russian, Russian speaking population”. 
However, gradually they shifted to perform the functions of quasi-policing on providing 

desired by Russia „referendum”. Soon afterwards, they were performing quasi-military 

functions on enforcing execution of the „referendum’s” results . 
The key actions of Russia in Crimea were: 

‒ capturing by Russian security services (under the guise of „unknown persons”) of 
government buildings in Simferopol and ousting from power the leadership of Au-

tonomous Republic of Crimea; 

‒ deployment of so-called „groups of self-defense” („little green men”), which took 
control of the power structures of the Crimean peninsula and the key objects of its 

infrastructure, blockade of the Ukrainian security forces departments on the territory 

of Crimea; 

‒ deployment of Russian forces to Crimea under the guise of military exercises and 

under the cover of relevant articles of the Agreement on conditions of the Black Sea 

Fleet of Russia stationing on the territory of Ukraine; 

‒ „legalization” of fact of Crimea occupation by means of „referendum” on the status 
of Crimea, as well as making of corresponding decisions by the Parliament and the 

President of Russia to include the Crimea to Russia as a subject of Russia; 

‒ final liquidation of the Ukrainian government in Crimea and measures to force the 

Ukrainian military forces out of the Crimean peninsula. 

In the Crimean conflict Ukraine has refrained from using military force to destroy the 

aggressor and allowed Russian troops to capture without a fight the entire territory of the 

peninsula. It was due to the following factors: 

‒ surprise factor. Ukraine was not mentally prepared for this turn of events and did not 

expect military intervention of brotherly Slavic state. Russia had the support of local 

people in Crimea for a long period of time and held significant military forces of the 

Black Sea fleet, which was never perceived as an enemy; 

‒ weakness of Ukrainian Armed Forces and the lack of combat experience; 

‒ humanism of command, who wanted to save the lives of soldiers and civilians; 

‒ desire of Ukrainian authority to preserve peace and its hope into prudence of Rus-

sian leadership, the hope that ultimately, after the annexation of the Crimea, the mil-

itary conflict between the two countries will come to an end. 

It was no appropriate reaction from the Ukrainian Air Force at the beginning of the 

aggression due to the following reasons: 
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‒ the Ministry of Defense of Ukraine did not receive the attack start signal from spe-

cial services; 

‒ regular armed forces were on duties on the ordinary basis. The high level of combat 

awareness of possible terroristic actions at the time of Sochi Winter Olympics 

Games was canceled a few days before; 

‒ Russian „green men” hostile intentions caused astonishment, shock and disbelief of 
Ukrainian public authorities and security forces. In general, it may be described as  

a psychological unwillingness to conduct countermeasures. It was a strong effect of 

„first shot, and first blood prevention”. Most people believed that it was a temporary 
misunderstanding of the situation created by the Kremlin; 

‒ absence of legal government led to the paralysis of state structures. The troops 

were waiting for orders, and were not ordered. All actions were late for the pace of 

the situation development. All plans and related information were immediately being 

known by Russians. For example, the new Ukraine Navy Commander after assign-

ment proposed to went under jurisdiction of new „puppet” government of Crimea. 
At the same time was implemented the Russian Armed Forces plan against the 

Ukrainian Air Defense and it provided a clear course of actions, namely: 

‒ capture of organization „KrymAeroRuh” and prevention of personnel access to wea-

pons and equipment by blocking airfields, where aircrafts of the Ukrainian Armed 

Forces were based (Belbek). A few days later, when personnel at Belbek was ad-

mitted to the aircrafts, it was found that all of them were damaged (pneumatic chas-

sis were cut, air collectors were filled with gravel and earth, the most valuable arms 

control units were damaged or removed); 

‒ they tried to maximize the reaction time of Regular Armed Forces of Ukraine. It was 

impossible to get the explanation from military sources, including regular command 

posts of Russian Armed Forces, all explanations were recommended to direct 

through diplomatic channels; 

‒ all units of anti-aircraft missile troops were blocked, the commanders got from so-

called militia („green men”) demands to transfer all radar stations of anti-aircraft 

missile systems in travel mode (for example, antennas and launchers) and when 

they are lifted to shoot to defeat. In some cases, radar stations were damaged by 

snipers. Protected data links were destroyed during 1–3 days, and fixed public net-

works, as well as major Internet service providers, were under control; 

‒ it was active obstruction of radio engineering troops; unit’s disarmament, which was 
allowed by its commanders (export to database storage a „compatible protection”, 
surrender gates, ammunition, blocking access to the arms warehouses).  

All these actions were accompanied by strong pressure on military personnel and 

their families. The characteristic effects were force demonstration, a demonstration of 

peacefulness, bribery, threats to families, and thesis of treason by personnel command, 
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promoting the ideas of „Russian peace” and imposition of myth about power seizure by 
neo-Nazis in Kiev. Thus, the Moscow’s first step was discontinuation of Ukrainian TV and 
radio channels translation, switching over the information flows to Russia.  

So, Russia held a sophisticated, well-planned special operation, with reliable block-

ing of damage to their forces from the Armed Forces of Ukraine. It was because of sur-

prise effect, the full awareness about location and capabilities of Air Defense of Ukraine 

in Crimea almost full ownership of the initiative, information dominance. On the other 

hand it was a lack of resistance plans to this type of aggression without consideration of 

Russia as a potential aggressor.  

The second phase (the beginning of combat operations, April – July 2014) was a la-

tent Russian military aggression and the „people’s militia” in the southeast of Ukraine 
(Luhansk and Donetsk regions).  

The peculiarity of the hybrid Russian war in the southeast of Ukraine is regular use of 

certain information events to form the necessary public opinion. Recently there has been 

a tendency to revision the history of statehood of Ukraine and Russia and interfaith relations.  

In the east of Ukraine Russia demonstrated the tactics of rapid creation of „pressure 
groups” composed of „elements of the local population”, but they were directed and sup-

ported from outside.  

The main actions of Russia at this stage were: 

‒ destabilization of eastern and southern regions of Ukraine by organizing mass anti-

government protests, clashes with the police and supporters of the unity of Ukraine, 

seizure of administrative buildings; 

‒ implementation of „Crimean” scenario in Donetsk and Luhansk regions, by taking 
control of their territory and forming „militias” by the Russian special services, crimi-

nalized law enforcement and local pro-Russian forces; 

‒ „legalization” of so-called Donetsk and Luhansk People's Republic (DNR and LNR) 

through appropriate „referendums” and „elections” of their „government”; 
‒ providing support to separatists, including the financing of their activities, training 

militants and providing them with weapons, military equipment and ammunition, as 

well as the deployment of Russian troops on the territory of the DNR and LNR; 

‒ political and economic pressure on Ukraine, as well as increasing the number of groups 

of Russian Armed Forces near the Ukrainian border; 

‒ there were attempts to present anti-terrorist operation as „punitive operation against 
its own population” to discredit this operation of Ukraine against the Russian terror-

ist groups and the disintegration of the country, 

At the first stage of the hybrid war Ukrainian Air Force were not used to their full ca-

pacity. The main tasks were the rapid transportation of air force troops (forces) and their 

logistic support, photo and visual air reconnaissance, demonstration performance, „pres-

ence demonstrating”. The permission for the Air Force to use the weapons was given 
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only after the first aircraft the photographic reconnaissance aircraft AN-30B.was shot 

down. At this stage our aviation applied unguided aircraft missiles C-5, C-8 and C-13, the 

artillery gun onboard weapons and in some cases – aviation bombs with caliber 100 kg.  

At the second stage, Russia began to supply separatists with anti-aircraft machine 

guns, ZU-23-2, a limited number of ZSU „Shilka”, anti-aircraft missile systems „Strela-10” 
and its modernized version „Gyurza-M”. The urgent task for the Ukrainian Air Force was 
goods transfer, air support of troops and aviation attacks on separatist bases near com-

bat action line. Different types of aerial reconnaissance tasks were carried out. Army 

aviation considerably reduced its activity at the forefront and became more used for med-

ical evacuation, transportation of personnel and cargo in the tactical depth of its combat 

orders. 

It was typical for tactical aviation to act on positions in singles and in pair, rarely at 

medium and high altitudes on day time and at night. Aviation bombs, including the caliber 

250–500 kg were used.  

The next period began when it became clear that Russia did not intend to follow the 

international law. Accordingly, the tactics of envelopment and split of the main centers of 

terrorists was chosen. It was successful until the general line of the combat and commu-

nication links were stretched to critical values. However, it was enough forces to continue 

the offensive in some areas. The turning point was very close. 

Tactical aviation of the Air Force began to destroy bases, equipment and manpower 

of the enemy. Mainly Su-25 were used less MiG-29, Su-27 and Su-24M. The aviation 

used a whole range of heights and tactical methods. Aircraft only avoided anti-aircraft 

defense objects in the big cities of Donbass.  

In response to this, Russia decided to entry the territory of Ukraine more powerful an-

ti-aircraft missile systems of types „Osa-AKM”, „Buk-M1” and later the C-350 „Vityaz”, 
„Thor”, „Tunguska” and „Pantsyr-S1”. 

Knowing this, the crews of tactical aviation began to use very small heights and 

rounding terrain, began to use onboard interference stations.  

In this period, Air Force aviation lost more of its aircrafts (fortunately without pilots 

losses) including the Su-25, MiG-29, Su-24M. Professional Russian military specialists 

began to operate against the Ukrainian Air Force. Some aviation helicopters were also 

lost.  

A simple analysis of combat operations indicated that the ratio of successful opera-

tional flights and successful air defense actions of the enemy was not in favor of Ukraini-

an Air Force. 

The third phase (from September 2014 to present) is almost obvious Russian military 

aggression on a limited scale in the southern east of Ukraine: 

‒ wide use of military vehicles (direct rollover from abroad, through the delivery of 

„humanitarian convoy”); 
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‒ operations of Russian reconnaissance and sabotage groups, terrorist acts and use 

guerrilla methods of struggle involving them in so-called militia of the local popula-

tion and criminals and Russian mercenaries. The use of the battalion tactical groups 

of Russian troops against the Ukrainian troops. 

After received losses, Ukraine needed a recovery time for combat capability and re-

structuring strategies and tactics. At that time the Armed Forces of Ukraine resisted the 

united Russian-separatist forces. Putin V. offered peace talks to obtain for themselves 

the best possible conditions. The result was the signing of the first so-called Minsk 

agreement. One of the conditions was prohibition for air operations in the ATO area. 

Under these conditions, a new factor in the confrontation of the parties – drones ap-

peared. Although drones have been used before, the number of their use since Septem-

ber was significantly increased. Today, the average day fixation number of different 

drones ranges from 5 to 25 (sometimes 65). They mainly are tactical and battlefield 

drones. The number of flights of tactical and operational drones varies from 1 to 5 every day. 

After enemy drones flights the tasks of their interception and destruction appeared. 

The tasks of shooting down tactical drones were assigned to the first line troops, op-

erating in small arms. The higher class drones destruction relayed on air-defense troops 

– anti-aircraft missile system „Tunguska”, „Strela-10” and „Osa-AKM” and units of anti-
aircraft missile troops that were armed with „Buk” and a special electronic warfare sys-

tems.  

This problem forced the Ukrainian Armed Forces to create a flexible air defense sys-

tem along the contact line of the parties, consisting of air defense units and of anti-aircraft 

missile troops. The result of this action was shooting down more than 20 drones of tacti-

cal (operational) level. 

At south-eastern direction an air defense system to repulse strikes of the enemy air 

attack and to cover state facilities and troops (forces) was deployed. 

The feature of all three phases is the large-scale usage of methods and technologies 

of information and psychological warfare. The main ways of information confrontation 

against Ukraine are: 

‒ widespread application of controlled media (TV, radio and Internet space), promo-

tion and creation of the necessary enabling information and psychological back-

ground in Ukraine, including the implementation of misinformation, situation forcing, 

aggression justifying, demoralization of Ukrainian patriotic society; 

‒ information struggle, exclusion from the Russia-controlled territories national Ukrain-

ian television and radio channels, taking control at the regional (local) media; 

‒ application of propaganda groups in information and social networks (forums, social 

and online communities); 

‒ widespread application of influence agents among the local population. 
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So, active Ukrainian counteraction to following measures of Russia and usage of 

military force, did not give the opportunity to implement the „Crimean” script on the east 
of our country. In fact, „hybrid warfare” against Ukraine, Russia has turned into an armed 

conflict between two countries and their troops on both sides. The fact of Russian armed 

forces presence has been recognized by the majority of the international communities, 

leading to increase US and EU sanctions against Russia. 

Now Russia forces us to recognize the separatists’ side of the negotiation process 
and start negotiations with them on their, in fact Russian conditions. Russia increases the 

number of troops near the Ukrainian border and on the occupied territories. Russia de-

nies its involvement in the conflict and simultaneously conducts a large-scale information 

campaign of anti-Ukrainian orientation. 

In hybrid warfare conditions significantly increases the importance of protection 

Ukrainian forces from negative information and psychological impact of the enemy. 

The negative consequences of information and psychological influence (IPI) at the 

armed forces are: 

‒ decreasing pride about their country, belonging to its armed forces, military subver-

sion conviction of the need to fulfill its constitutional duty to protect their country; 

‒ creating a situation of uncertainty and anxiety of personnel about their own future, 

the future of the armed forces, and weakening the will to fight at time of war for 

armed resistance; 

‒ split of military groups about political, religious, ethnic, service and other reasons, 

the opposition between ranks and officers; 

‒ reduction of combat readiness units due to lower service activity, desertion, sick-

ness simulation, failure to carry out the orders, hesitation and doubt in weapons re-

liability, invincibility, will suppression, creating a distorted picture of the fighting and 

the combat situation; 

‒ incorrect perception by servicemen national security threats, real plans and inten-

tions of the enemy. 

To implement negative information and psychological influence media, printed mate-

rials, public voice agitation, agents activity, special information technologies are used. 

The main methods of the opponent negative IPI are: 

‒ misinformation, including fraud or delusion of influence object concerning intentions 

to motivate him for programmed actions; 

‒ propaganda is the kind of IPI to the public opinion via communication; 

‒ diversification of public opinion  is attention dispersion on various artificially ac-

cented problems and distraction from solving urgent problems of socio-political and 

economic development for the normal functioning of society and the state; 

‒ psychological pressure is the impact on the human mental nature through intimida-

tion, threats, blackmail to stimulate to certain planned behavior model; 
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‒ rumors spreading is the expansion activity of various kinds of information among 

population mainly by informal channels to disorganize society or agencies or state 

organizations; 

The main methods to protect troops (forces) from enemy negative IPI are: 

b) analysis, forecasting information and psychological impact, providing threat detec-

tion and assessment of negative IPI impact, and focus on the research: 

1) special procedures to setting information, moral and psychological situation 

features in the warfare area; 

2) reconnaissance of available forces, methods, ways, possible lines and areas, 

content features of enemy information and psychological operations units; 

3) definition of activity and direction of enemy information flows, communications, 

potential objects and channel of potential negative IPI for troops (forces); 

4) setting critical levels of potential demoralization and psychogenic casualties of 

personnel from enemy IPI and assessment of the vulnerability; 

5) definition of enemy weaknesses in carrying out information and psychological 

impacts; 

c) prevention from enemy information and psychological influence provided by a num-

ber of preventive means to reduce the susceptibility of personnel and the population 

to the negative IPI. It includes: 

1) timely identification of enemy IPI start; 

2) continual and psychologically practical social and political information of per-

sonnel, explaining the goals and objectives with regard to the enemy actions; 

3) blocking or absolute control over channels of enemy IPI; 

4) identification of mentally unbalanced servicemen, who were accessible to the 

enemy influence and cooperation with them; 

5) introduction of servicemen with ways and methods, used by the enemy; 

6) reconnaissance, suppression, destruction of negative forces and means of en-

emy IPI; 

7) personal conviction in justified warfare, oath of allegiance, faith in the com-

manders and chiefs, confidence in the strength and reliability of own weapons, 

training the resistance to the enemy and faith in victory; 

8) increase of material and technical basis of information and psychological im-

pact on the troops and population; 

d) frustration of information and psychological enemy influence is achieved by: 

1) timely reconnaissance, suppression or destruction of forces and means of 

negative enemy influence; 

2) continuous personal information about enemy forces, information-psycho-

logical warfare, and counteracts; 
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3) prevention of distribution of negative materials about government and army 

among soldiers and civilian population. The solving of such problems can be 

realized in gathering and destruction leaflets, radio receivers with fixed fre-

quencies, neutralization of transmitters, control the traffic in electronic net-

works, implementation of additional actions to ensure the information troops 

(forces) security; 

e) mitigation of information and psychological enemy impact provides by: 

1) analysis and assessment results of enemy negative IPI, and their conse-

quences; 

2) identification and disposal the causes of psychogenic losses; 

3) decisive actions to identify and isolate units which are responsible for demoral-

ization; 

4) stopping of panic mood, enemy rumors, phobias prevention; 

5) analysis and liquidation of weak (susceptible) points in the protection troops 

(forces) system of enemy IPI; 

6) resumption and upgrading forces and means of information and psychological 

impact, involving in the operation (warfare). 

In conclusion, it should be noted that Ukraine alone resists the Russian aggressor. 

This aggressor brought chaos to the structure of post-war construction of Europe. Ag-

gressor invented a new war format with a hope to avoid responsibility for people’s lives, 

destroyed settlements and country industry, which does not want to submit to Russia’s 

policy, but wants to build a democratic European country. Diplomatic, consulting and 

financial support from our partners and sanctions against Russia has significant influ-

ence. But it isn’t a sufficient constraining factor for the Kremlin. It is necessary to use 
more powerful methods and grant Ukraine more abilities to defend its land and air space. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УЧАСТНИКОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ  
БОЕВОГО СТРЕССА 

Украинское общество столкнулось с тем, что при возникновении военного конфли-

кта на востоке государства военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других сило-

вых формирований оказались не готовы, а как показала практика, в большинстве 
случаев, именно психологически не готовы вступать в боевой контакт с реальным 
противником. Психологическая неготовность у военнослужащих, находившихся в зоне 

проведения антитеррористической операции, обуславливалась наличием больших 
психогенных потерь, которые по своему количеству можно сравнить с необра-

тимыми потерями личного состава Вооруженных Сил Украины. 
В этих условиях большое значение приобретает проблема психологического 

обеспечения боевой деятельности военнослужащих, принимающих участие в анти-

террористической операции. Следует отметить, что таких мероприятий как психо-

логическая подготовка к деятельности в боевых условиях, психологическое сопро-

вождение деятельности военнослужащих непосредственно в зоне проведения 
антитеррористической операции и психологическая реабилитация военных после 
возвращения к нормальной жизни не проводилась в государстве вообще и в Воору-

женных Силах Украины в частности. Это, в свою очередь, привело к многочислен-

ным случаям возникновения негативных психических последствий боевых дей-

ствий, таких как боевая психическая травма и посттравматическое стрессовое рас-

стройство. Учитывая это, очень серьезно встает вопрос о возникновения боевого 
стресса у военнослужащих, участников антитеррористической операции, поскольку 
он является причиной возникновения и развития вышеупомянутых негативных 
явлений. 

На наш взгляд, если более подробно изучить проблему боевого стресса, и уде-

лить особое внимание именно детерминантам его возникновения, то возможно 
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снижение до минимума наличии у военнослужащих не только посттравматического 
стрессового расстройства, но и возникновения боевой психической травмы. 
Детерминанты возникновения боевого стресса у военнослужащих необходимо 
рассматривать, учитывая как объективные, так и субъективные их аспекты. Помимо 
рассмотрения объективных детерминант возникновения боевого стресса, к кото-

рым относятся психологические особенности проведения антитеррористической 
операции, ее нормативно-правовое и военное обеспечение, организация в целом и 
социальная поддержка населения государства, и субъективных детерминант – 

индивидуально-психологические особенности военного, его когнитивная, эмоцио-

нально-волевая и мотивационная сферы, необходимо рассмотреть соцмально-

психологические характеристики самих военнослужащих, которые, на наш взгляд, 
также имеют не последнее значение в возникновении боевого стресса. Таким 
образом, цель данной статьи заключается в определенные социально-психологиче-

ских харахтеристик военнослужащих, участников антитеррористической операции, 
которые способствуют возникновению боевого стресса. 

В данной статье представлена часть результатов научного исследования, 

которые проводились на базе Харьковского национального университета Возду-

шных Сил имени Ивана Кожедуба, Военного института Киевского национального 
университета имени Т.Г. Шевченко, Львовской академии Сухопутных Войск имени 
Петра Сагайдачного и в некоторых воинских частях Харьковской, Днепропетровской, 
Николаевской областей. В исследовании принимали участие курсанты и офицеры вы-

сших учебных заведений, и солдаты и офицеры воинских частей, принимавших 
участие в антитеррористической операции. 

Для разделения испытуемых на группы в нашем исследовании использовалась 
методика „Опросник травматического стресса для диагностики психологических 
последствий” (И. Котенева). Поскольку в настоящее время не существует психоло-

гических методик для выявления боевого стресса, то в нашем исследовании мы 
пошли от обратного, то есть, если у военнослужащего наблюдается острое стре-

ссовое расстройство, то мы автоматически определяем у него боевой стресс, 
поскольку он является детерминантой его возникновения. В первую группу вошли 
военнослужащие, у которых мы диагностировали острое стрессовое расстройство (29 

военнослужащих), вторую группу составили военнослужащие, которые имели лишь 
некоторые признаки острого стрессового расстройства (83 военнослужащего), в третью 

группу вошли военнослужащие, не имеющие острого стрессового расстройства (73 
человека). Также была выделена четвертая группа (27 человек), в которую вошли 
военнослужащие, которые заполнили только первую методику, что дало нам 
возможность определить, что у них отсутствуют признаки острого стрессового 
расстройства. Кроме этих военнослужащих, вошедших в четвертую группу, было 
очень много таких лиц, которые умышленно портили бланки, выражали свое 
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недовольство процессом исследования, вообще отказывались заполнять методики. 
На наш взгляд, это именно те лица, которые в зоне боевых действий проявляют 
девиантное поведение и неподчинение командирам. 

На рисунке 1 представлены соотношения этих групп. 

Рис. 1. Соотношение групп испытуемых 

 

Примечание: 1 – военнослужащие с острым стрессовым расстройством; 2 – военнослужащие, у кото-
рых проявляются некоторые признаки острого стрессового расстройства; 3 – военнослужащие, у кото-
рых отсутствует острое стрессовое расстройство; 4 – военнослужащие, которые испортили бланки 
методик. 

Дальнейшую характеристику групп можно представить в виде таблиц в которые 
вошли данные, собранные с помощью анкетирования военнослужащих. 

Таблица 1. Общие сведения о военнослужащих участниках антитеррористической операции 
(количественные характеристики) 

Характерные показатели Группа 1 (%) Группа 2 (%) Группа 3 (%) 
Средний возраст 26,00 26,00 26,00 

Место проживания: 
- город; 
- поселок. 

 
65,52 
34,48 

 
67,45 
32,55 

 
71,23 
28,77 

Род войск: 
- сухопутные; 
- воздушные силы; 
- ВДВ; 
- другие.

 
53,62 
13,79 
27,47 
5,12

 
54,21 
24,09 
10,84 
10,86

 
46,58 
26,03 
  2,74 
24,65

Наличие высшего образования 27,59 35,53 43,84 
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продовження таблиці 1 
Семейное положение: 
- женат; 
- не женат; 
- разведен; 
- гражданский брак. 

 
20,69 
62,07 
13,79 
  3,45 

 
32,53 
59,04 
  5,41 
  6,02 

 
35,62 
56,16 
  2,74 
  5,48 

Дети: 
- нет; 
- один ребенок; 
- два и более. 

 
79,31 
13,79 
  6,9 

 
67,47 
21,69 
10,84 

 
67,12 
17,81 
15,07 

Как мы видим из таблицы 1 средний возраст военнослужащих из разных групп 
одинаков, поэтому в рамках нашого исследования мы не можем сделать досто-

верные выводы о взаимосвязи возраста и возникновения боевого стресса. 
Как отмечают зарубежные специалисты, жители больших городов больше 

подвержены воздействию стресса, чем жители поселков1. Согласно нашим расче-

там мы не можем это однозначно утверждать, поскольку, как видно из таблицы 1 в на-

шей выборке городских жителей значительно больше, чем сельских. Для того, 
чтобы определить влияние места проживания необходимо сделать несколько иные 
расчеты. Мы выделили две группы (городские и сельские жители) и получили сле-

дующие результаты. Среди городских жителей острое стрессовое расстройство 
имеют 16,39% военнослужащих, некоторые проявления острого стрессового ра-

сстройства – 42,63%, не имеют острого стрессового расстройства – 40,98%. Среди 
военнослужащих, проживающих в поселках: 13,04% имеют острое стрессовое расс-

тройство, 47,82% – имеют некоторые проявления острого стрессового расстрой-

ства, 39,14% – не имеют признаков острого стрессового расстройства. Поскольку 
мы видим, что разница не является достаточно существенной, то можно сделать 
вывод, что место проживания военнослужащего не является важной детерминан-

той возникновения боевого стресса. 
В таблице 1 в графе „род войск” представлены количественные характеристики 

групп, то есть сколько процентов тех или иных войск представлены в группе. Но эти 
данные нам не дают возможности определить зависимость возникновения боевого 
стресса от рода войск. Проведя дополнительные расчеты, мы получили резуль-

таты, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 К. Волконская, Стресс в большом городе/ Журнал Мед-инфо//Электронный ресурс: http://med-

info.ru/content/view/93. 
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Рис. 2. Наличие острого стрессового расстройства в зависимости от рода войск 

 

Примечание: 1 – сухопутные войска; 2 – воздушные силы; 3 – высокомобильные десантные войска; 4 
– другие. 

Как показанно на рисунке 2, наибольшее проявление острого стрессового расс-

тройства можно наблюдать в высокомобильных десантных войсках (44,44%), в су-

хопутных войсках – 14,63%, остальные – 9,54%, воздушные силы – 8,3%. Это в пер-

вую очередь связано с тем, что с начала проведения антитеррористической опе-

рации высокомобильные десантные войска неоднократно несли очень большие си-

юминутные потери личного состава (одним из примеров является катастрофа 
самолета Ил-76, где погибло сразу 40 десантников и 9 человек экипажа). Наличие  
в воздушных силах найменьшего показателя острого стрессового расстройства, на 
наш взгляд, объясняется тем, что они меньше сталкиваются с врагом лицом к лицу 
и не находятся долгое время в зоне боевых действий (в основном воздушные силы 
выполняют задачи перевозки раненых и транспортировки личного состава и тех-

ники). Таким образом, можем сделать вывод, что под большим влиянием боевого 
стресса находятся военнослужащие, которые находятся в непосредственной бли-

зости от врага, в нашем случае – это высокомобильные десантные и сухопутные 
войска. 

Относительно семейного положения и наличия детей, мы можем наблюдать 
следующие зависимости: наибольшее количество женатых военнослужащих и во-

еннослужащих, имеющих детей (как показывают подсчеты, не важно их количество) 
относятся к третьей группе. Поскольку разница между показателями невелика, то 
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мы не можем с уверенностью утверждать, что отсутствие жены и детей является 
детерминантой возникновения боевого стресса. Но, следует отметить, что при про-

ведении психологической работы с военнослужащими, очень многие из них гово-

рили о том, что воспоминания о семье (родителях, жене и детях) не давали им 
сломаться в страшных условиях боевых действий, а наоборот, придавали силы, 
желание увидеть своих родных было определенным стимулом для того, чтобы выжить. 

Следующий блок вопросов, которые мы внесли в анкету – это „Семейные отно-

шения военнослужащего”. Имеется в виду семья, в которой вырос военнослу-

жащий. Ю. Щербатых в своей работе Психология стресса и методы коррекции”2 

определяет следующие факторы, влияющие на развитие у человека стрессовых 
расстройств: генетическая предрасположенность (реакция людей на те или иные 
стресс-факторы на 30–40% определяется генами, полученными от родителей, та-

ким образом, одни люди изначально более склонны к стрессу, чем другие), 
протекание беременности у матери, тип высшей нервной деятельности (меланхо-

лики более склонны к возникновению стресса, чем флегматики, холерики склонны  
к большим эмоциональным вспышкам и агрессии, но поскольку эти реакции не 
долговременные, то они не доводят организм к стрессу), ранний детский опыт 
(психотравмирующие переживания первых семи лет жизни затрудняют протекание 
стрессовых реакций в течение последующей жизни), родительские сценарии (у 
каждого человека есть свой индивидуальный сценарий стрессового поведения, ко-

торый мы получаем от наших родителей и используем на протяжении жизни). В общем, 

предыдущий травматический опыт человека, в том числе и детские травмы, 
делают человека менее стойким к стресс-факторам экстремальных условий. 

Таблица 2. Семейные отношения военнослужащих участников  
антитеррористической операции 

Характерные показатели Группа 1 (%) Группа 2 (%) Группа 3 (%) 
Воспитание в полной семье 75,86 73,49 84,93 

Наличие братьев \ сестер: 
- нет; 
- один; 
- многодетная семья. 

 
31,04 
37,93 
31,03 

 
21,46 
41,19 
37,35 

 
17,81 
58,9 
23,29 

Материальный достаток семьи: 
- обеспеченная; 
- средний достаток; 
- малообеспеченная. 

 
23,08 
53,84 
23,08 

 
24,09 
41,19 
34,72 

 
35,62 
38,36 
26,02 

  

                                                           
2 Ю.В. Щербатых, Психология стресса и методы коррекции. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2012. –  

с. 78–96. 
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продовження Таблиці 2 
Воспоминания о детстве: 
- положительные; 
- отрицательные; 
- отсутствуют. 

 
86,21 
13,79 
  0,00 

 
95,18 
  2,41 
  2,41 

 
94,52 
  5,48 
  0,00 

Обиды на родителей и родственников 31,03 30,12 
 

43,84 

Телесные наказания: 
- справедливые; 
- несправедливые; 
- не было. 

 
75,86 
17,24 
  6,9 

 
51,81 
  4,82 
43,37 

 
46,58 
  2,74 
50,68 

Унижение со стороны родителей и 
родственников: 
- помогли стать сильнее; 
- привели к разочарованию в себе; 
- не было. 

 
 

41,38 
  0,00 
58,62 

 
 

13,25 
  4,82 
81,93 

 
 

20,55 
  2,74 
76,71 

Проанализировав результаты, которые приведены в таблице 2, возможно пре-

дположить следующее. Большинство военнослужащих во всех трех группах воспи-

тывались в полных семьях, то есть наши исследования не дают определенной ин-

формации, которая позволила бы утверждать, что этот фактор является причиной 
возникновения боевого стресса. Хотя, Ю. Щербатых отмечает, что чем больше род-

ственников и знакомых у человека, тем выше его устойчивость к стрессу3. На наш 
взгляд, воспитание в неполной семье влияет на то, что у мальчиков не формиру-

ется полноценный стереотип поведения своего пола, возникает формирование 
неадекватных защитных механизмов и невротических реакций. Тоже можно сказать 
о материальном обеспечении семьи и воспоминаниях о детстве (в большинстве 
они положительные). 

В дальнейшем мы можем наблюдать достаточно противоречивую картину:  
в первой и второй группе примерно одинаковые значения показателя того, что 
военнослужащие помнят обиды на родителей и родственников (31,03% и 30,12%). 
В третьей группе этот показатель имеет большее значение (46,58%). Но когда речь 
идет о телесных наказаниях и унижения мы видим следующее. В первой группе не 
было телесных наказаний только в 6,9%, что очень отличается от показателей второй 

и третьей группы (43,37% и 50,68%). Унижение со стороны родителей в первой гру-

ппе не было в 58,62% военнослужащих. На наш взгляд, не имеет значения, были 
ли это справедливые наказания или нет, или помогли они стать сильнее, или 
привели к разочарованию в себе – все это оценки взрослого человека. Для ребенка 
в любом случае телесные наказания и унижения со стороны родственников, 
особенно родителей, является травматическим событием. А показатели, которые 
говорят о том, что достаточно небольшое количество военнослужащих из первой 

                                                           
3 Ibidem. 



Екатерина Алексеевна Кравченко  

303 

группы помнит обиды на родственников (31,03%), свидетельствуют о наличии за-

щитных механизмов, которые еще раз обращают наше внимание на ранний трав-

матический опыт. Таким образом, мы можем предположить, что детские травмы 
являются причиной возникновения боевого стресса. 

Следующий блок вопросов „Потребности военнослужащих”. Опираясь на тео-

рию потребностей А. Маслоу, нам известно, что если не будут удовлетворены 
базовые потребности человека, то вряд ли от него можно требовать добросовес-

тного выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Таблица 3. Потребности военнослужащих участников антитеррористической операции 

Характерные показатели Группа 1 (%) Группа 2 (%) Группа 3 (%) 
Улучшение материального положения с 
приходом на службу 

55,17 67,47 84,93 

Жилищные условия: 
- собственное жилье; 
- снимают жилье; 
- живут с родителями; 
- общежитие. 

 
13,79 
48,26 
34,48 
  3,47 

 
24,09 
63,27 
  7,23 
  5,41 

 
17,81 
56,16 
17,81 
  8,22 

Уверенность в собственной безопасности 68,97 62,65 82,19 

Возможность позволить себе вещи, 
необходимые для „нормального” 
существования 

69,23 73,49 89,04 

Возможность общаться с родственниками и 
друзьями 

51,72 65,06 86,37 

Уровень удовлетворенности этим 
общением: 
- удовлетворены; 
- хотелось бы больше общаться; 
- недовольны. 

 
 

44,83 
44,83 
10,34 

 
 

35,53 
58,45 
6,02 

 

 
 

38,36 
58,9 
  2,74 

Уважение других 72,41 73,49 97,26 

Желание карьерного роста 100,00 80,72 94,59 

Возможности карьерного роста 82,76 62,23 94,59 

Я- высокоинтеллектуальный человек 62,07 40,96 50,69 

Я - развитый человек 79,31 75,91 87,67 

Служба в ВСУ – добровольный выбор 93,11 92,77 100,00 

Согласно таблице 3, наибольший показатель того, что с приходом на службу 
улучшилось материальное положение военнослужащих имеет третья группа 
(84,93%), соответственно, наименьший показатель мы наблюдаем в первой группе 
(55,17%). На наш взгляд, это очень важный показатель, поскольку работа должна 
не только приносить моральное удовлетворение, но и материально обеспечивать 
человека, то есть работа должна быть полезной не только для социума, но и для 
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самого военнослужащего, для удовлетворения хотя бы базовых потребностей,  
к которым, безусловно, можно отнести наличие жилья и возможности платить за 
него. Исходя из таблицы 3, мы видим, что собственное жилье имеет достаточно 
небольшое количество военнослужащих, но наибольший процент во всех трех 
группах принадлежит показателю „снимаю жилье”, то есть можно предположить, 
что в настоящее время почти половина военнослужащих имеют эту возможность. 
Для того чтобы сказать о достаточном обеспечении военнослужащих – это, коне-

чно, очень небольшой процент. В настоящее время эта проблема является весьма 
актуальной. Также мы наблюдаем, что наименьшую возможность позволить себе 
необходимые вещи для нормального существования имеет именно первая группа. 
Таким образом, можно предположить, что чем больше у военнослужащего возмо-

жностей нормально обеспечить себя и свою семью, тем меньше у него проявления 
острого стрессового расстройства. Этот факт подтверждается тем, что при прове-

дении психологической работы с военнослужащими – участниками антитерро-

ристической операции, почти все очень волновались по поводу того, смогут ли они 
в дальнейшем обеспечивать свои семьи (особенно это касается военнослужащих, 
которые были призваны в армию из гражданского населения), или будут обеспе-

чены их семьи в случае получения ими травмы, или в случае их гибели. То есть, на 
наш взгляд, недостаточное материальное обеспечение военнослужащих и их семей 
может быть причиной возникновения боевого стресса. Также этот показатель 
обусловливает мотивационную сферу военнослужащих. То есть, мотивы вернуться 
живым и получать дополнительные доходы в виде льгот и пенсий участника 
боевых действий для лучшего обеспечения своих семей приводят к лучшей адап-

тации к стрессовым условиям4. 

Ко второй базовой потребности принадлежит собственная безопасность. Из 
таблицы 3 мы видим, что больше в собственной безопасности уверены военно-

служащие третьей группы (82,19%). В группах с острым стрессовым расстройством 
и с некоторыми его проявлениями уверенность в собственной безопасности несколько 

меньше (68,97% и 62,65% соответственно). 
В дальнейшем мы выделили потребность в общении с друзьями и родственн-

иками. Как мы видим из таблицы 3, наименьшую возможность в общении имеет 
первая группа (51,72%), а наибольшую третья группа (86,37%). Несмотря на эти ре-

зультаты можно предположить, что чем больше военнослужащий общается с семь-

ей и друзьями, тем меньше у него проявления острого стрессового расстройства. 
Но, на наш взгляд, недостаточное общение не является детерминантой возник-

новения боевого стресса, скорее это больше носит терапевтический характер. При 
этом, несмотря на маленький процент возможности общения с родственниками и 

                                                           
4 Ibidem. 
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друзьями в первой группе у них наблюдается наибольший процент удовлет-

воренности этим общением (44,83%). На наш взгляд, здесь необходимо все-таки 
разделить категорию друзей и родственников, и товарищей по оружию. Это связано 
с тем, что у военнослужащих, принимавших участие боевых действиях, возникает не-

способность поделиться своими переживаниями с родственниками. У большинства 
из них возникают страхи того, что близкие начнут считать их психически больными. 
Это приводит к обострению понятие идентичности, выделение „своих и чужих”, 
причем к „своим” относят как раз не близких и родственников, а собратьев, которые 
были на войне, только они смогут понять всю боль тех переживаний. Недоста-

точное общение с близкими людьми – не детерминанта возникновения боевого 

стресса, это его последствия, которые, к сожалению, приводят к разрушению се-

мейных и дружеских отношений. Это очень актуальная проблема, которая требует 
детального рассмотрения и особого внимания. 

Следующим показателем является уважение других. Это, безусловно, субъе-

ктивная оценка военнослужащих, о том уважают ли их другие. Но она также бази-

руется и на собственной самооценке: „Меня уважают, а значит, есть за что”. В таблице 

3 мы видим достаточно высокие показатели во всех трех группах (первая – 72,41%, 

вторая – 73,49%, третье – 97,26%). Как известно, человека уважают за его качества 
и поступки. Мы наблюдаем следующую связь: чем больше уровень острого стре-

ссового расстройства, тем больше военнослужащему кажется, что его не уважают 
другие. Прежде всего, как было сказано выше, это собственная оценка своих 
качеств и поступков. Поскольку нам неизвестно, были ли такие же результаты этого 
показателя до участия в антитеррористической операции, мы не можем утвер-

ждать, что они являются детерминантой возникновения боевого стресса. На наш 
взгляд, это больше похоже на проявление чувства вины за определенные свои 
действия и поступки во время боевых действий. 

В таблице 3 также приведены показатели „Желание карьерного роста” и „Во-

зможности карьерного роста”. Во всех трех группах очень высокие результаты по 
этим показателям, причем в первой группе желание расти по карьере (в даль-

нейшем работать в ВСУ) высказали 100% военнослужащих, несмотря на то, что  
о добровольном вступлении в ВСУ – 93,11%. Так, разница небольшая, но все же 
она имеет положительную тенденцию. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 
страшные события, которые пришлось пережить военнослужащим, они не решили 
покинуть армию. Это на наш взгляд, и есть патриотизм, тот настоящий, с которым 
не рождаются, а который воспитывается только на поле боя (во второй и третьей 
группе несколько иная картина – см. таблицу 3). Что касается возможностей карье-

рного роста, то в третьей группе этот показатель полностью совпадает с показа-

телем желание карьерного роста (94,59%). На наш взгляд, это свидетельствует  
о том, что у военнослужащих третьей группы нет сомнений в том, что у них все 
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получится. А вот в первой и второй группе эти сомнения наблюдаются. Многими 
военнослужащими было указано, что их возможности карьерного роста зависят 
только от них самих, поэтому можно предположить, что эти сомнения связаны 
именно с индивидуальными особенностями. Хотя были высказаны сомнения отно-

сительно того, буду ли я нужен своей стране в рядах ВСУ после окончания 
антитеррористической операции. Поэтому вопрос остается пока открытым. 

Показатели высокоинтеллектуальной и развитой личности достаточно нео-

днозначны. К ним можно отнести показатель наличия высшего образования, 
который приведен в таблице 1. Можно увидеть, что наибольший процент (43,84%) 
военнослужащих с высшим образованием относятся к третьей группе, причем, мо-

жно наблюдать определенную зависимость, чем меньше уровень образования, тем 
больше проявление острого стрессового расстройства. Поскольку в наше опре-

деление боевого стресса входит интеллектуальная составляющая, то можно пре-

дположить, что низкий уровень образования (интеллектуальных способностей) 
является детерминантой возникновения боевого стресса. 

Блок вопросов «Профессиональные сведения» представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Профессиональные сведения о военнослужащих, которые принимали  
участие в антитеррористической операции 

Характерные показатели Группа 1 (%) Группа 2 (%) Группа 3 (%) 
Количество лет службы в ВСУ: 
- до 2 лет; 
- от 2 до 10 лет; 
- более 10 лет. 

 
30,69 
64,42 
  4,89 

 
10,23 
76,52 
13,25 

 
  5,41 
71,23 
23,36 

Участие в других военных конфликтах 0,00   2,41   5,41 

Руководящая должность в зоне боевых 
действий 

31,05 15,66 20,55 

Продолжительность пребывания в зоне 
боевых действий: 
- до 1 месяц; 
- от 1 месяца до полугода; 
- до 1 года; 
- более 1 года. 

 
 

  0,00 
48,28 
31,05 
20,67 

 
 

13,25 
60,25 
13,25 
13,25 

 
 

12,33 
56,16 
28,77 
  2,74 

Пребывание под обстрелом 100,00 65,06 76,71 

Угроза для жизни 93,11 83,13 87,66 

Стреляли в ответ 86,21 66,27 58,9 

Убивали врага 62,07 46,99 28,77 

Видели смерть других 86,21 57,83 73,97 

Самые страшные переживания связаны с 
войной 

93,11 64,86 64,38 

Удовлетворенность работой командиров 44,83 38,55 58,9 
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продовження Таблиці 4 
Удовлетворенность сотрудничеством с 
сослуживцами: 
- доволен; 
- 50/50; 
- недоволен. 

 
 

86,21 
13,79 
  0,00 

 
 

72,29 
27,71 
  0,00 

 
 

74,45 
25,55 
  0,00 

Из таблицы 4 видно, что наибольшее количество неопытных военнослужащих, 
которые служат примерно 2 года, то есть их служба в ВСУ началась с участия  
в антитеррористической операции, мы видим в первой группе (30,69%). Тоже 
можно сказать о военнослужащих, которые служат более 10 лет. Таким образом, 
можем сделать вывод, что недостаточный профессиональный опыт является 
детерминантой возникновения боевого стресса. Об этом свидетельствует наличие 
опыта участия в других военных конфликтах. Так, мы видим достаточно малые 
проценты (это зависит от количества людей в группах), но при этом наблюдается 
определенная связь, которая также говорит о том, что чем больше опыт участия в 
боевых действиях, тем меньше проявление острого стрессового расстройства. 
Таким образом, недостаточный опыт участия в боевых конфликтах является 
детерминантой боевого стресса. 

Рис. 3. Зависимость возникновения острого стрессового расстройства от занимания 
руководящей должности в зоне проведения антитеррористической операции 

 

Примечание: 1 – „руководители”; 2 – „подчиненные”. 
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Из таблицы 4 можно увидеть, что наибольшее количество военнослужащих, 
которые занимали руководящие должности в зоне проведения антитеррористи-

ческой операции (31,05%) относятся к первой группе. Сделав некоторые перера-

счеты, а именно, мы выделили две группы „руководители” и „подчиненные” и под-

считали среди них количество военнослужащих с острым стрессовым расстрой-

ством, некоторыми признаками острого стрессового расстройства и его отсу-

тствием. Полученные результаты показаны на рисунке 3. 
Из рисунка 3 мы видим, что среди военнослужащих, занимавших руководящие 

должности в зоне проведения антитеррористической операции, острое стрессовое 
расстройство имеют 25% (13,04% в группе „подчиненных”), некоторые признаки 
острого стрессового расстройства – 56,25% (36,23% в „подчиненных”), отсутствуют 
признаки острого стрессового расстройства лишь в 18,75% военнослужащих 
(50,73% в „подчиненных”). Таким образом, мы можем предположить, что занимание 
руководящей должности в зоне проведения антитеррористической операции, 
является детерминантой возникновения боевого стресса. Это, на наш взгляд, в пе-

рвую очередь связано с тем, что руководители несут ответственность не только за 
свою жизнь, но и за жизнь других. В общем, руководящая должность предполагает 
повышенную умственную деятельность при принятии решений, поскольку эти 
решения могут стоить жизни личного состава. 

Рис. 4. Зависимость возникновения острого стрессового расстройства  
от времени пребывания в зоне боевых действий 

 

Примечание: 1 – пребывание в зоне боевых действий до 1 месяца; 2 – пребывание в зоне боевых 
действий от 1 месяца до полугода; 3 – пребывание в зоне боевых действий от полугода до года; 4 – 
пребывание в зоне боевых действий больше года. 
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Вопросу продолжительности пребывания военнослужащих в зоне проведения 
боевых действий уделялось очень много внимания и в настоящее время оно оста-

ется открытым. Из таблицы 4 можно увидеть, что  большое количество людей, 
которые находились в зоне боевых действий до одного года и более года принад-

лежат к первой группе. Но по этим данным очень трудно проследить любую зави-

симость. Поэтому сделав некоторые перерасчеты, мы получили следующие ре-

зультаты (см. рисунок 4). 
Посмотрим на рисунок 4. По отношению к острому стрессовому расстройству 

мы наблюдаем следующую зависимость, чем больше времени военнослужащий 
находится в зоне боевых действий, тем больше проявления острого стрессового 
расстройства. Таким образом, мы можем предположить, что время пребывания  
в зоне боевых действий является детерминантой возникновения боевого стресса 
высокой интенсивности. Рассмотрим каждый этап отдельно. При нахождении во-

еннослужащих в зоне проведения антитеррористической операции продол-

жительностью до одного месяца мы наблюдаем, что наличие острого стрессового расс-

тройства – 0%, наличие некоторых признаков острого стрессового расстройства – 

33,33%, отсутствие острого стрессового расстройства – 66,67%. То есть, военно-

служащие могут находиться в зоне боевых действий до одного месяца без весо-

мого повреждения своего психического здоровья. Относительно второго проме-

жутка времени от одного месяца до полугода мы наблюдаем негативные изме-

нения: уровень острого стрессового расстройства и некоторых его проявлений ра-

стет (14,64% и 43,9% соответственно), а его отсутствие уменьшается. На третьем 
этапе от полугода до года мы видим дальнейший рост показателя острого стре-

ссового расстройства (21,73%), но что касается других двух графиков, мы видим 
определенный скачок в противоположном направлении. Было бы логично, если бы 
наличие некоторых признаков острого стрессового расстройства продолжало 
расти, а его отсутствие - продолжало падать. Но мы наблюдаем противоположную 
картину. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что среди этой части испы-

туемых, которые пробыли в зоне боевых действий от полугода до года, была дово-

льно значительная часть военнослужащих, прошедших несколько ротаций по 2–3 

месяца. То есть, можно предположить, что если военнослужащий за полгода слу-

жбы не получил острого стрессового расстройства, а наблюдаются только неко-

торые его проявления, то следующие полгода он может продолжать службу более 
эффективно, используя свой полученный профессиональный опыт, о чем было ска-

зано выше. Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного ведения 
боевых действий военнослужащие должны находиться в зоне проведения антите-

ррористической операции несколько коротких ротаций. Но возникает вопрос о про-

должительности одной ротации. Это возможно подсчитать, изменив первый вре-
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менной период, например, до двух месяцев. Полученные результаты показаны на 
рисунке 5. 

Рис. 5. Изменение развития острого стрессового расстройства в течение четырех месяцев 

 

Примечание: 1 – продолжительность пребывания в зоне боевых действий до 1 месяца; 2 – продол-
жительность пребывания в зоне боевых действий до двух месяцев; 3 – продолжительность 
пребывания в зоне боевых действий до трех месяцев; 4 – продолжительность пребывания в зоне 
боевых действий до 4 месяцев. 

Как видно из рисунка 5, в течение первых двух месяцев мы не имеем проя-

влений острого стрессового расстройства, другие показатели тоже почти не отли-

чаются друг от друга. Таким образом, мы можем сделать выводы, для того, чтобы 
сохранить психическое здоровье военнослужащих они могут находиться в зоне про-

ведения боевых действий несколько ротаций, продолжительностью до двух меся-

цев каждая, но в целом не более года. 
В дальнейшем рассмотрим показатели, которые являются стресс-факторами 

непосредственно боевых действий: пребывания под обстрелом, наличие моментов, 
которые угрожали жизни, ведения стрельбы в ответ, убийство врага и наблюдения 
смерти других. 

Проанализировав данные, которые находятся в таблице 4, мы наблюдаем, что 
наибольшее количество военнослужащих, которые подверглись воздействию пере-

численных стресс-факторов, имеет наличие острого стрессового расстройства, но 
мы видим, что эти факторы также влияли на значительное количество военнослу-

жащих во второй и третьей группе. Поэтому, на наш взгляд, можно сказать, что эти 
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факторы являются причиной роста интенсивности боевого стресса, но при этом 
есть возможности, как показывает исследование, уменьшить их негативное вли-

яние на психику военнослужащих. 
Следует обратить внимание на показатели „стрельба в ответ” и „убийство вра-

га”. Что в первом случае, что во втором, мы наблюдаем прямо пропорциональную 
зависимость, то есть, чем больше количество военнослужащих стреляла в ответ  
и убивала врага, тем больше уровень острого стрессового расстройства в группе 
(см. рисунок 6). 

Рассмотрим рисунок 6. Если мы сравним между собой эти два показателя, то 
можно определить, что не все военнослужащие, которые стреляли в ответ, счи-

тают, что они убили врага. Психотравматичность этого показателя, на наш взгляд, 
можно объяснить использованием военнослужащими реактивных систем залпового 
огня (РСЗО), поскольку при использовании РСЗО нет уверенности в том, что ты 
убил врага, но то, что при этом могут пострадать невинные люди, а особенно когда 
боевые действия ведутся вблизи населенных пунктов – это факт. 

Рис. 6. Сравнение показателей „Стрельба в ответ” и „Убийство врага” в трех группах 

 

Примечание: 1– группа 1; 2 – группа 2; 3 – группа 3. 

Достаточно логично, что показатель „Самые страшные переживания связаны  
с войной” имеет прямую зависимость от наличия острого стрессового расстройства. 
Мы наблюдаем, что во второй и третьей группе самые страшные переживания в жизни 

были связаны с ситуациями, которые состоялись в мирное время. 
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Следующей актуальной проблемой является компетентность командиров, кото-

рая особенно остро встала в начале проведения антитеррористической операции. 
Так, мы видим, что больше половины военнослужащих недовольны работой коман-

диров, но, как показало исследование, это не тот показатель, который влияет на во-

зникновение острого стрессового расстройства. То есть, недовольство работой ко-

мандиров не является детерминантой возникновения боевого стресса. 
Большего внимания заслуживает следующий показатель „Удовлетворенность 

сотрудничеством с сослуживцами”. Из таблицы 4 мы видим, что наибольшее коли-

чество военнослужащих, которые довольны сотрудничеством с сослуживцами, отно-

сятся к первой группе. Зависимость от этого параметра возникновения острого 
стрессового расстройства тоже не наблюдается, но здесь снова имеет место то, 
что было сказано ранее – высокий уровень идентификации, „свой-чужой”. Одной из 
актуальных проблем, которая началась с началом антитеррористической операции, 
является наличие в рядах украинской армии аватаров. Аватары – это термин, 
который придумали сами участника антитеррористической операции, им называют 
военнослужащих, которые злоупотребляют спиртными напитками в зоне боевых 
действий, при этом мешают выполнять профессиональные обязанности другим  
и порочат честь украинских военнослужащих. Несмотря на это, как мы видим из 
таблицы 4, ни один человек из всех трех групп не написал, что он недоволен сотру-

дничеством с сослуживцами. Это свидетельствует лишь о том, что какими бы ни 
были эти аватары, они все равно „более свои”, чем те, которые не были на войне. 

Следующий блок характеристик, которые будут рассмотрены – это „Состояние 
здоровья военнослужащих”. 

Таблица 5. Состояние здоровья военнослужащих участников  
антитеррористической операции 

Характерные показатели Группа 1 (%) Группа 2 (%) Группа 3 (%) 
Физическое здоровье 55,17 80,72 97,26 

Психологическое здоровье  75,86 83,13 97,26 

Мышечное напряжение 34,48 21,68   0,00 

Ранение или травмы 62,07 34,94 17,81 

Из таблицы 5 мы видим, что по каждому параметру мы имеем определенную 
зависимость. Так параметры физического и психологического здоровья обратно 
пропорциональны уровню острого стрессового расстройства, то есть, чем больше 
уровень острого стрессового расстройства, тем меньше уверенность военнослу-

жащих в собственном физическом и психическом здоровье. Также следует отме-

тить, что военнослужащие во всех трех группах считают себя больше психоло-

гически здоровыми, чем физически. 
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Параметры мышечного напряжения и наличие травмы или ранения имеем 
прямую зависимость, то есть, чем выше параметр, тем выше проявление острого 
стрессового расстройства. Следует отметить, что мышечное напряжение прина-

длежит к реакциям боевого стресса. В большинстве случаев, мышечное напря-

жение наблюдается в районе спины и ног. Рассматривая причины возникновения 
мышечного напряжения, мы сможем его объяснить в двух направлениях. Первый – 

это физический, который определяет, что причины мышечного напряжения свя-

занные с ношением бронежилета. Второй – психосоматический, который говорит о том, 

что напряжение в спине связано с переживанием поддержки со стороны других. 
Это может быть связано с поддержкой родителей и родственников, особенно тех 
военнослужащих, близкие которых остались на стороне врага, также это может 
быть связано с общей поддержкой украинской армии гражданским населением. 
Мышечное напряжение в районе ног, с точки зрения психосоматики, говорит о неу-

веренности в себе, в своих действиях. Это тоже имеет право на существование, 
поскольку очень многие военнослужащие задаются вопросом, а правильно ли они 
делают, должны ли они это делать, это же все-таки единое население Украины. 

Согласно таблице 5 максимальное количество травмированных военно-

служащих мы наблюдаем в первой группе. В общем, мы можем утверждать, что 
травма или ранение является фактором, который способствует развитию именно 
боевого стресса высокой интенсивности. Хотя, следует отметить, что среди испы-

туемых не было ампутантов, то есть, все эти военнослужащие после получения 
травмы вернулись к своей профессиональной деятельности, некоторые из них 
после выздоровления снова принимали участие в боевых действиях. В первой 
группе изменения в теле после травмы получили 37,5% военнослужащих. При этом 
37,5% из всего количества травмированных в первой группе отмечают, что 
получение травмы не изменило их отношение к себе, 25% считают себя искале-

ченными и никому ненужными, и еще 37,5% изменили отношение к себе и другим  
в лучшую сторону, более стали ценить жизнь. Во второй группе изменения в теле 
после травмы получили 46, 15% военнослужащих, при этом 69,23% не изменили 
отношения к себе, 7,7% считают себя искалеченными и никому ненужными  
и 23,07% изменили отношение к себе и другим в лучшую сторону. В третьей группе: 
изменения в теле – 57,14%, не изменило отношение к себе – 79,13%, изменило  
к лучшему – 20,87%. Результаты представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Последствия получения травмы или ранения в трех группах 

 

Примечание: 1 – травма или ранение; 2 – изменение тела после травмы или ранения; 3 – отношение  
к себе осталось неизменным после травмы или ранения; 4 – ощущают себя искалеченными и нену-
жными; 5 – изменение отношения к себе и другим в лучшую сторону. 

Рассмотрев рисунок 7 мы наблюдаем тот факт, что на возникновение боевого 
стресса влияет не сила травмы, а количество травмированных, поскольку мы ви-

дим, что в первой группе, в которой уровень острого стрессового расстройства вы-

сокий, а показатель изменения тела после ранения или травмы низкий. С другой 
стороны, несмотря на то, что в третьей группе уровень изменения тела при травме 
высокий, при этом у них почти не меняется отношение к себе, они не считают себя 
искалеченными, но и изменений в положительную сторону почти не происходит. На 
наш взгляд, это можно объяснить только индивидуальными особенностями самих 
военнослужащих и их отношением к происходящему. 

Последний блок вопросов мы назвали «Взгляды военнослужащих на прове-

дение антитеррористической операции». Результаты занесены в таблицу 6. 
Первый показатель, который был рассмотрен в этом блоке это „Поддержка ро-

дственников взглядов военнослужащего на проведение антитеррористической опе-

рации”. Результаты, которые мы получили, действительно говорят о том, что такая 
проблема существует и многие военнослужащие ее тяжело переживают, но зави-

симость с возникновением острого стрессового расстройства не наблюдается. 
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Таблица 6. Взгляды военнослужащих на проведение антитеррористической операции 

Характерные показатели Группа 1 (%) Группа 2 (%) Группа 3 (%) 
Поддержка родственников взглядов 
военнослужащего на проведение 
антитеррористической операции 

65,52 59,04 73,97 

Возможности примирения населения 
Украины 

75,86 59,04 73,97 

Достаточное материальное обеспечение 
армии 

  6,89 12,05   8,22 

Планы на будущее 96,55 85,54 79,45 

Второй показатель „Возможности примирения населения Украины” имеет до-

статочно высокие результаты, несмотря на уровень проявления острого стре-

ссового расстройства. Такие результаты, на наш взгляд, дают хотя бы надежду на 
то, что примирение населения Украины все же возможно. 

Почти все военнослужащие согласны с тем, что материальное обеспечение армии 

недостаточно. 
При анализе последнего показателя „Планы на будущее” мы наблюдаем пря-

мую зависимость, то есть, чем больше уровень острого стрессового расстройства, 
тем большее количество военнослужащие планируют свое будущее. На наш взгляд, 

это можно объяснить тем, что после войны люди начинают ценить свою жизнь го-

раздо больше, чем до участия в ней.   
Таким образом, проведя детальный анализ социально-психологических хара-

ктеристик военнослужащих, участников антитеррористической операции, которые 
могут приводить к возникновению боевого стресса, мы пришли к следующему вы-

воду: 
- большому влиянию боевого стресса поддаются военнослужащие, которые на-

ходятся в непосредственной близости от врага, в нашем случае это высоко-

мобильные десантные и сухопутные войска; 
- воспоминания о семье (родителях, жене и детях) является тем фактором, 

который не дает военнослужащим сломаться в страшных условиях боевых 
действий, а наоборот, придает им силы, желание увидеть своих родных является 

определенным стимулом для того, чтобы выжить; 
- детские травмы являются детерминантой возникновения боевого стресса; 
- место жительства военнослужащего не является важной детерминантой во-

зникновения боевого стресса; 
- недостаточное материальное обеспечение военнослужащих и их семей может 

быть детерминантой возникновения боевого стресса; 
- недостаточное общение не является детерминантой возникновения боевого 

стресса; 
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- низких уровень образования (интеллектуальных способностей) является дете-

рминантой возникновения боевого стресса; 
- недостаточный профессиональный опыт является детерминантой возникно-

вения боевого стресса; 
- занимание руководящей должности в зоне проведения антитеррористической 

операции является детерминантой возникновения боевого стресса; 
- время пребывания в зоне боевых действий является детерминантой возни-

кновения боевого стресса, но военнослужащие могут находиться в зоне бое-

вых действий от одного до двух месяцев без весомого повреждения своего психи-

ческого здоровья, но не более года; 
- если военнослужащий за полгода службы не получил острого стрессового ра-

сстройства, а наблюдаются только некоторые его проявления, то следующие 
полгода он может продолжать службу более эффективно, используя свой полу-

ченный профессиональный опыт; 
- для эффективного ведения боевых действий военнослужащие должны нахо-

диться в зоне проведения антитеррористической операции несколько коротких 
ротаций; 

- отсутствие поддержки военнослужащего со стороны родственников не являе-

тся детерминантой боевого стресса. 
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PECULIARITIES OF ARMY SPECIALIST’S TRAINING WITH REGARD  
TO THE COMBAT EXPERIENCE OF ARMED FORCES UNIT APPLICATION  

IN ANTI-TERRORIST OPERATION 

Determination of problem. The current living conditions of the Ukrainian Armed 

Forces radically differ from those that existed in early 2014. Their qualitative and quanti-

tative composition has significantly changed, and modern threats and challenges to na-

tional security have become more dynamic and unpredictable. This fact revealed dis-

crepancy in training skillful military specialists and secure environment and the needs of 

troops. 

The article is topical because the accumulation of problems in training the Ukrainian 

Armed Forces, their financing by leftover principle for more than 20 years, mistreatment 

of troops from the part of country’s leadership, underestimation of potential enemy, seri-
ous neglects in the course of solving issues of national defense and military security 

resulted in that fact that military formations of the Armed Forces of Ukraine which were 

involved for conducting the active phase of ATO in 2014, were not immediately able to 

successfully carry out real combat missions and effectively fight according to existing 

regulations on their use. 

However, later, at the cost of serious mistakes, by making responsible decisions 

based on the combat situation, available resources, the situation was much improved.  

It allowed to reverse the course of combat with illegal armed formations (IAF), which were 

openly supported by the Russian Federation (RF) militants, weapons and resources, and 

to gain invaluable combat experience of military units’ employment together with other 
military formations and law enforcement agencies in conducting hybrid war. 

Analysis of recent researches and publications. To correct the state of things at 

the level of state leadership there was adopted a new version of the military doctrine  

of Ukraine1 and a number of other legislative and departmental documents. Minister  

of Defense defined the basic ways of improving defense capability of the country2. 

                                                           
1 Указ Президента України № 555/2015 “Про рішення Ради національної безепеки і оборони 
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Despite the importance and urgency of the problems in the employment of troops in 

ATO, its scientific coverage can be found mostly in closed professional editions, and it is 

specified by the availability of data containing confidential information. In such a situation 

Internet resources take on a leading role in filling the information vacuum3. Although the 

authenticity and substantiation of the material in them is often disputable, it is the only 

source of truthful information provided by direct participants of those events. 

The aim of the article is an analysis of positive examples of combat employment of 

military units of the Ukrainian Armed Forces during the active phase of ATO in East 

Ukraine in 2014–2015, and, on the basis of generalized combat experience, the definition 

of main areas of improvement in the educational process for training military specialists  

in order to improve its quality. 

Presentation of main material. Strength and quality of the armed formations taking 

part in two-sided confrontation, use of the latest technologies that increase the efficiency 

of the use of weapons, conducting powerful information influence by the country-

aggressor (RF), changed the nature of warfare, forming new features of armed conflict.   

The basic forms of the Army units’ employment include: strategic operations, opera-

tions, combat actions, fighting, attacks, specific actions and stabilization actions. Analyz-

ing the situation in East Ukraine in 2014–2015, the role and place of the Army units in it, it 

could be confirmed that the main forms of their employment is current participation of 

military units in specific actions (the form of employment of forces during participation in 

anti-terrorist operations and liquidation of aftermath of emergency situations of anthropo-

genic and natural character) and stabilization actions (specific form of employment of 

forces to stabilize the situation in the crisis region and prevent escalation (recovery) of 

military conflict). 

However, the most typical ways of military units’ employment in these forms are con-

ducting different actions, namely: defense, isolation, security, search, raid, reconnaissance 

and search, reconnaissance and attack, search and attack, and assault. 

Each of these methods has certain characteristics and is carried out by a number of 

new and improved tactical actions and techniques. Let’s briefly discuss the main of them 
which were used in ATO. 

So, the peculiarities of defensive actions (aim – isolation of battlefield for preventing 

participation of enemy reserves in combat, delaying enemy advance within certain areas, 

lines, positions, objects, causing them to maximum losses) were: absence of continuous 

engagement line and extended defense. This often required from the commanders to 

                                                                                                                                               
України від 2 вересня 2015 року “Про Воєнну доктрину України” від 24 вересня 2015 р.” [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http: // www.president.gov.ua/documents/555/2015-19443. 

2 С.Т. Полторак, Головне завдання – підвищення обороноздатності держави / С.Т. Полторак // 
Наука і оборона. – 2015. – № 2. – С. 3–8. 

3 http://censor.net.ua/; http://www.pravda.com.ua/; https://uk.wikipedia.org/wiki/. 
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organize and conduct combat in blockage, and in case of necessity to retreat, and re-

lease our surrounded units. 

To increase the stability and activity of defense such elements of combat formations 

were used as fire ambush and armored groups, artificial obstacles were made, elements 

of fortification equipment were built up. 

A striking example of successful defensive actions is the defense of Donetsk airport 

which lasted 242 days4. 

New and improved tactical methods were applied while conducting defensive actions 

such as “V-formation”, “eight-technique”, “firing and tank carousel”. 
Let’s consider the most popular tactical technique “tank carousel” (Fig.1). 

Fig. 1. Combat formation “Boar’s snout” 

This method of actions for tank units (used to destroy enemy by fire) lies in causing 

defeat to the enemy by successive firing from tank guns. This method is based on con-

tinuous firing in a certain period of time or up to destruction of targets. This is achieved by 

successive firing by tank crews. Shooting from tanks is done by direct fire on individual 

targets or certain places of fire concentration. The targets could be individual enemy 

armored vehicles, anti-tank means, fire means, field fortification installations, fortified 

objects (buildings, structures). 

This method of conducting fire can be used by tank units during the conduct of de-

fensive actions as well as during offensive ones. 

                                                           
4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Бої_за_Донецький_аеропорт. 
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The peculiarities of conducting isolating actions (the goal was limiting the freedom of 

movement of citizens and vehicles, ensuring their organized entrance (exit), entry (depar-

ture) onto the warfare area (out of the warfare area), preventing the flow of material and 

human resources etc.) were the joint use of military units of the Armed forces with other 

military forces and law enforcement authorities and fulfilment of the tasks by the units in 

considerable isolation from the main forces. The effectiveness  

of their conduct was maintained by such elements of combat order as mobile armored 

units and fire support units. 

Peculiarities of conducting raiding actions (the goal was occupation and destruction 

of the enemy's important facilities, liberation of settlements from the illegal armed for-

mations, relief of surrounded units by ,damaging the command systems and logistics) 

were the following: the great width of the sector, its considerable depth and a long time  

of their performance. During the raids, with the aim of deceiving the enemy, demonstra-

tion operations were widely used and unconventional tactical tricks were performed, for 

example – “shuttle movement of armored units”. 
Among numerous examples of raid operations the most impressive is the raid of the 

95th separate air-mobile brigade and the 30th separate mechanized brigade in the direc-

tion of Lysychansk, Savur-Mohyla, Krasnyi Luch, which stretched for over 450 km.  

In the course of this raid the enemy lost up to 70 items of armament and military equip-

ment and about 400 fighters5. 

Peculiarities of conducting security actions (the aim was the prevention of the pene-

tration of unauthorized persons to the facility, or the preclusion of a sudden enemy attack 

on the division in the area of its location) were the following: significant spatial scope of 

the objects being protected; the location near the populated area, among the inhabitants 

of which separatist sentiments dominated; a large distance of the units from the main 

forces that complicated the implementation of their logistics. 

A positive example on the organization and conduct of security actions is the protec-

tion of Luhansk airport and thermoelectric power station near the village Schastia by the 

units of the 80th separate air-borne brigade6. 

The important method of actions of military units is conducting search operations, 

recon and search operations, recon and attack missions, search and attack missions. 

Features of their conduct (the aim was the determination of the location of the illegal 

armed formations and terroristic-raiding groups, support points, bases, storage depots, 

command points; destruction (capture) of manpower and enemy’s armament and military 
equipment) were the following: joint task fulfilment by the Army units and the special 

forces units and other military forces and law enforcement authorities; operations on the 

                                                           
5 https://uk.wikipedia.org/wiki/Рейд_95-ї_бригади. 
6 https://uk.wikipedia.org/wiki/Бої_за_Луганський_аеропорт. 
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unfamiliar terrain. Mainly, they were carried out in the populated area which required 

personnel’s specific skills and abilities. 
The striking positive example of conducting search and attack operations was the 

mission of the25th separate airborne brigade and the 41st battalion of territorial defense 

in the area of Debaltsevo – Nyzhnya Krynka, held in mid-September, 2014. As a result, 

the enemy lost up to 40 items of armament and military equipment, and up to 500 fight-

ers7. 

Assault actions were used to capture objects, buildings, fortified firing points, special 

features of which (the aim was the liberation of the populated area, stepwise capture and 

destruction (damaging) previously defined, or newly discovered enemy objects, establish-

ing friendly base area, roadblocks, separate points, establishing control over the certain 

area) were the following: conducting actions against the enemy, located in the support 

points and objects well prepared for a long and stable defense and which were located in 

the populated area and industrial districts; widespread use of homemade mine explosive 

devices by the enemy. 

In the course of their conduct the above mentioned tactical techniques were applied; 

there also appeared new types of forming-ups for actions in the populated area. For 

example, the deployment plan “the Pig” (Fig. 2) has been successfully applied in conjunc-

tion with the tactical technique “Carousel” (rotating change of fighting groups in combat 
formation for replenishment of ammunition and recovery of combat effectiveness). 

Fig. 2. Combat formation “Boar’s snout” 

                                                           
7 http://www.vdvua.net/25-опдбр-невідома-операція-жданівка-ни/. 
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A good example of performing assault missions was the operation of blocking and 

liberation from the fighters the settlement Nikolaevka, which took place in June-July, 

20148.  

The operation involved the assault troops of the mechanized, highly mobile airborne 

forces and units of the National Guard of Ukraine, with the support of artillery and avia-

tion. The results of the participation of those forces have created favorable conditions for 

further actions regarding the blocking of Slavyansk, Kramatorsk, Siversk and the pro-

gress of our forces into the depth of the crisis area. The losses, which were imposed on 

the enemy, demoralized them completely, which in turn led to their surrender in these 

settlements. 

Offensive actions were also applied on the certain stages of the armed conflict (the 

goal was the overthrow (destruction) of the enemy and seizure of important areas (bor-

ders, objects) of the terrain). They were carried out with the broad application of cover-

age, bypass for conducting attacks into the flank and rear of the enemy, using camouflag-

ing and protective features of the terrain. 

A striking example of the offensive combat was the attack of strategically important 

height SAVUR-MOHYLA by highly mobile airborne troops. The units of the 95th separate 

air mobile brigade aggressively attacked and seized the height with minimum losses by 

applying the classical combat formation and using suddenness of actions, artillery and 

small arms fire9. 

The role of artillery units in this armed conflict is especially recognized. The analysis 

of combat actions shows that rocket troops and artillery still remain the main means of 

fire destruction of adversary. Their part in total fire destruction in the conflict has signifi-

cantly increased (during the period of non-active actions) and is currently more than 90 

percent  

The specific character of combat actions during ATO demands the necessity of using 

nonstandard techniques and methods of fire missions’ fulfilment. Thus, the use of fire 

corridor, fire pockets, sweeping with fire, etc. was the peculiarities of their fulfilment. 

Among the new methods of artillery units’ actions while performing fire missions it should 

be noted intra-positional maneuver, fire carousel, roving gun. Fire corridor, fire pocket, 

fire squeeze, fire sweeping, fire blocking, fire ambush, gun box were actively used as 

tactical techniques. For example, fire corridor was created for providing the route AMRO-

SIIVKA-ZELENOPILLIA for the 72nd separate mechanized brigade through the territory 

controlled by the enemy10. 

                                                           
8 http://ua.censor.net.ua/resonance/396051/4_lypnya_2014_roku_pidrozdily_25yi_79yi_80yi_brygad_zvede-

ni_zagony_natsgvardiyi_omega_vega_grupa_10go. 
9 https://uk.wikipedia.org/wiki/Бої_за_Савур-Могилу_(2014). 
10 http://www.mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk-14354/. 
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Summing up the analysis of the Army units’ employment in ATO, it is worth mention-

ing the essential shift of emphasis from conducting classic warfare to using specific and 

stabilization actions, constant improvement of the existing methods and appearing of new 

tactical techniques and methods of combat missions’ accomplishment, new models of 
armament and military equipment.  

Taking into account the acquired experience and peculiarities of the Army units’ em-

ployment in ATO, and in order to train future offices better, there were determined and 

implemented the principal directions of improvement of the educational process in the 

National Army Academy, namely:  

‒ to continue the improvement of syllabus for cadets, make appropriate changes  

in plans and disciplines with emphasis on studying the considered methods of ac-

tions and tactical techniques; 

‒ to apply new active forms and methods of education with working out the situations 

occurred in ATO, namely: 

‒ to perform situational gaming of possible actions or those ones that occurred  

in ATO; 

‒ to conduct collective team work exercises on the terrain (terrain models, maps) with 

united members from different educational groups of military branches and special 

troops on the base of the elaborated complex tactical exercises; 

‒ to give classes on tactical educational disciplines under the conditions of psy-

chological stress by modeling negative factors in combat; 

‒ to increase practical exercises with the specialists of mechanized and tank units con-

cerning fundamentals of gun control (adjustment of fire) and indirect fire delivering; 

‒ there have been implemented tactical-firing and special shooting exercises, person-

nel’s training in delivering high-rate fire, long-range fire, above (into gaps) their units, 

night firing “for alarm”, sound and against targets pre-sighted in the daytime; 

‒ taking into consideration the enemy’s “mine war”, there has been implemented “The 
course of mine safety and counteractions to improvised explosive devices” into the 
educational process; 

‒ the medical training issues, based on „Combat system of warrior survival” and 
„Tactical medicine” courses, are constantly being worked out during the lessons;  

‒ scientific and pedagogical workers constantly take part in operational and combat 

training of troops and combat missions’ fulfilment in ATO zone. They are given 
demonstration lessons and instructor and methodical lessons on the most difficult 

educational topics and subjects; 

‒ cadets of 3–5-course years are involved in conducting operational coordination  

of military units, as squad and platoon commanders, command and control authori-

ties officers. 
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Use of experience of combat employment of the Ukrainian Armed Forces Army units 

in ATO in the educational process in the National Army Academy, allows training special-

ists capable of conducting combat missions under conditions of enemy hybrid war. 

Conclusion. So, the aim of the article which lies in the analysis of positive examples 

of combat employment of military units of the Army of the Ukrainian Armed Forces during 

ATO active phase in East Ukraine in 2014-2015, and determination of principal directions 

of improvement in educational process concerning training of military specialists on the 

base of generalized combat experience, has been achieved.  

The perspectives of the further scientific researches will be monitoring of effective-

ness of implementing scientific outcomes of the article into educational process for training the 

Army military specialists of the Ukrainian Armed Forces and its correction. 
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SUMMARY 

The article gives ordered conceptual mechanism concerning basic forms and meth-

ods of employment of military units of the Ukrainian Armed Forces; examines examples 

of combat actions of the Army units of the Ukrainian Armed Forces in the zone of anti-

terrorist operations (ATO) in East Ukraine in 2014–2015; uncovers appropriate changes 

in the organization of educational process in training military specialists in the Hetman 

Petro Sahaidachny National Army Academy (NAA) that were caused by the necessity of 
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taking into consideration the acquired combat experience in order to improve quality of 

training military specialists.  

Key words: Army, military units, forms and methods, employment, combat actions, anti-

terrorist operation, hybrid warfare 
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