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Poland’s loyal son - Who sacrificed for the 

Azerbaijan Democratic Republic 
                           

         The defenders of our land live on in the minds of our People.... 

 

 

 

 

 

Abstract: The article analyses Lieutenant-General Mammed bek (Masei)   Sulkevich’s military service 

as Chief of General Staff to the Azerbaijan Democratic Republic’s Army 1918-1920. The General had an 

important role and responsibilities as "Head of the functional brain" in creating national military units 

and building the country's defense system, development and formation process of the Azerbaijan 

Army, as well as  the General’s loyalty and integrity to the Azerbaijan Democratic Republic's Army. 

Key words: Army, combat training, training guidance, intelligence, counter-intelligence, infantry, Chief 

of General Staff. 
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1.Introduction  

Lieutenant-General Mammed bek Sulkevich was one of the most valued military personnel in the 

Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920) as he shifted the Azerbaijan Democratic Republic Army 

into a skillful combatant military thanks to his military comprehensive skills.  

 

2.Biography 

 

Mammed bek (Masei) Sulkevich was born on June 20, 1865, in a noble family of Poland in Kiemiesi 

manor and his birth was recorded in Nekrusany mosque. His father Aleksandr Sulkevich – served in 

Gusar regiment as a colonel. His father’s military carrier might have inspired him to build his military 

carrier. 

Mammed bek Sulkevich graduated from Voronezh Cadet Corps and Artillery School named after 

Mikhailov. He got his first military rank in 1886 after he joint the Imperial Russian Army in 1883.  He 

completed General Staff Academy of the Russian Empire in 1894. Gaining good military ground, in a 

very short time in 1910, he was promoted to Major-General, and in 1915 to Lieutenant-General.  

General Sulkevich participated in 1900-1901 Chinese expedition and in 1904-1905 Russian-Japan war 

[1]. In Russian-Japan war Mammed bek Sulkevich met Azerbaijani generals Samed bek Mehmandarov 

and Aliagha Sikhlinski. During the World War I, he served as Chief of Staff of an Army corps and later 

as commander of the 3rd Infantry division and then the commander of the 37th Infantry Army corps. 

In addition to his military service, he was also engaged in philanthropy and was involved in research 

and dissemination of the Polish ethnography. In 1902, at his initiative, a Polish professor of oriental 

studies from the University of Petersburg, Mikhlinsky, wrote a book on "Scientific Research on the 

origin and state of the Lithuanian Tatars" and Mammad bek Sulkevich wrote the preface and sponsored 

the printing of the book at the Odessa Military District Typography [1]. 

After the February Revolution, in January of 1917 he ruled the "Military Council" established by the 

Russian Muslim Congregation in Kazan, and by a decision of the Provisional Government, he began to 

found a "Muslim Corps" in 3 divisions of military units in the Romanian frontlines. He was appointed 

in July 1917 as commander of the very corps. It should be underlined that the Polish Tatars mainly 

represented the officers of the corps [1]. 

 

3. Way from Crimea to Azerbaijan 

 

By the end of 1918 Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich served as Prime Minister and also 

Defense and Internal affairs ministers in Crimean Regional Government.  After occupation of Crimea 

by Volunteers’ army, he abandoned his homeland and he was invited to Azerbaijan by Minister of 

Defense of Azerbaijan Democratic Republic Full artillery General Samad bek Mehmandarov. He was 

appointed Head of General Staff of the Azerbaijan Army [2]. 

Full artillery General Samad bek Mehmandarov was always inviting well-known and high educated 

officers in former Russian empire army to the Azerbaijan Democratic Republic. He with great pleasure 

invited his friend known each other from the Russian-Japan war to the Azerbaijan Army. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Regional_Government
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Full artillery General Samad bek Mehmandarov intended to give him the position as Chief of General 

Staff.  Prior to Mammad bek Sulkevich, there was no Chief of General Staff in the Azerbaijan Army, and 

the tasks were executed by other officers. 

Concerning the ruling of the Chief of General Staff the Minister of Defence, Samad bek Mehmandarov 

in his letter to the Azerbaijan Government pointed out that, as the army grows the troops combat 

training and education, combat logistics, security concerns and daily affairs did not give the expected 

results, to organize the army properly. He noted that a solution in order to eliminate such a gap  Chief 

of General Staff position was more purposefull. In his judgement the position of Chief of General Staff 

being vacant, was because of unfit candidates. 

The Minister of Defense concluded in his letter to the government, “Lieutenant-General Mammad bek 

Sulkevich’s trip to the Azerbaijan Democratic Republic is a great time to install such a position as he 

was fit to the position” [3]. 

A petition was filled by the Government and Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich was 

appointed Chief of General Staff to the Azerbaijan Army. Defense Minister Full artillery General Samad 

bek Mehmandarov by the order No. 147 dated March 26th, 1919 appointed Lieutenant-General 

Mammad bak Sulkevich to the Chief of General Staff [8]. 

In the credentials of the admission order to the Republic’s Army, General Sulkevich’s name goes as 

Mammad bek, it is assumed that he changed his former name Masei to Mammad bek before 

admittance to the Azerbaijan Army. Paragraphs 2 and 4 of that order General-Guartermaster, Military-

Topography, Military transportation department, Communication and Automobile Units are 

subordinate to the General Staff. Paragraph 3 provides additional tasks, such as the organization of 

training and dislocation of troops to the General Staff. At the same time, it indicates that the Chief of 

General Staff was admitted to the Military Council [8]. 

By order No.157 dated on March 28th, 1919 the Minister of Defense once more proved additional 

subordinated departments to the General Staff.  

Under the command of General Staff, General-Guartermaster included operational-mobilization, 

reporting units, intelligence, counter-intelligence, and communications. The Defense Minister also 

subordinated the Military Attaché office of Azerbaijan Army to the General Staff [4]. 

Precisely after the admittance of Mammad bek Sulkevich to the Azerbaijan Army, the "function brain" 

of the army was formed.  

The appointment of Lieutenant-general Mammad bek Sulkevich as Chief of the General Staff had a 

great impact on the speed and quality in the development and formation of military units. Formation 

of 2nd Baku infantry and 3rd Shaki cavalry regiments were soon completed [8]. 

 

4. BRILLIANT THINKER AND PRACTIONER 

 

Early days of spring and summer of 1919, General Sulkevich played a special role in defending northern 

borders of Azerbaijan from Denikin’s Volunteer Army threats. According to the archive documents, 

back in those days General Sulkevich was  the author of many fundamental defensive measure, carried 

out. 
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In a report to the Minister of Defense on July 8th, 1919, General Sulkevich emphasized the importance 

of focusing onto the security of the Caspian Sea in Azerbaijan along with its northern borders. Denikin’s 

Volunteer army and Bolsheviks naval forces could at any time deploy to Baku, noting that defense 

purposes were not sufficient and that immediate number of measure had to be implemented. His 

proposals included the following: 1) Sea defense, 2) Artillery defense of the city from the sea, 3) All 

military naval issues must be dealt by Minister of Defense. 

If these steps were not met, the northern frontier, the right flank and rear of the front could be exposed 

to the sea. According to General Sulkevich, sea reconnaissance should be achieved by both coastal 

intelligence and naval ships. It was suggested that they shouldn’t prolong it until the British military 

administration hand over the  "Kars", "Ardahan" and "Goy Tapa" naval ships to Azerbaijan. He 

suggested to increase the combat capability of the two boats, offered by the Ministry of Transportation 

and be acquisited with cannons, and machine guns. 

The General also stated possibility to defend the city's outskirts from enemy navy forces with artillery 

near Baku seashores. He assumed the features of the seashore of Baku be right terrain for defense 

tactics with reliable cross fires. And the artillery placed in Bayıl, Zikh and Nargin Island could 

significantly strengthen the city's defense. Due to, he stated that “it was necessary to purchase large-

scale coastal artillery from Georgia, which not only to protect the city but also could protect the railway 

infrastructure along the coast”[5]. 

The departure of the British army from Baku in August 1919 increased threats from the north. General 

Sulkevich sent a telegram to the Commander of the 2nd Infantry Division of the Azerbaijan Army, 

stating that the northern border and Baku would be protected with the division's infantry regiments, 

and a small partisan group of 5 thousand men will be assigned [10]. General Sulkevich also played a 

crucial role in improving the combat training guidance in the Azerbaijan Army. 

After he had inspected the military units, on April 12th 1919, he made a report to the Minister of 

Defense. General Sulkevich pointed that, outdated Russian combat training guidance for the infantry, 

cavalry and artillery and shooting instructions must be revised [5].  

General Sulkevich highlighted that our soldiers required more practical combat training rather than 

theoretical knowledge. General Sulkevich proposed founding three commissions. The first Commission 

was for infantry, for developing drill and shooting instructions. The second commission was called 

cavalry commission, to design the cavalry combat instructions. Finally, the third commission was called 

the joint commission, and members of that commission would represent all types of troops. 

General Sulkevich after the permission of the Minister of Defense, negotiated with the British Military 

Command to assist the study of the British made artillery systems for the Azerbaijan Military personnel. 

After the negotiation, it was practical to create groups of 50 to 80 people under the leadership of 

British instructors [6].  

Since his appointment, one of the other outstanding things the General contributed to the Republic's 

Army was designing the country's mobilization plan. Such an assignment was given to him by the 

Minister of Defense, Full artillery General Samad bek Mehmandarov. In his report to the Minister of 

Defense on April 8th, 1919, he noted on some thought-provoking suggestions on mobilization [6]. 

The General stated that the lack of proper legal framework for mobilization would create difficulties. 

He stated that he had instructed Azerbaijan's military attaché in Tbilisi to send a "Mobilization Guide" 

to prepare a mobilization plan and in the present case, he suggested the solution for the mobilization 

issue in the following manner; 
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In his view, muslims who were able to carry weapons at the time of mobilization, should have the right 

to do so. At the time of mobilization, those mobilized were supposed to come to the nearest military 

units and complete the positions of the unit for war time, and if the number of people involved in 

mobilization would be higher than the required amount for the unit, they would have to join voluntarily 

guerrilla groups according to number of their weapons and horses. 

In Sulkevich's opinion such a principle could have led to an easier implementation of mobilization at 

the time due to the lack of legal basis [3]. According to his proposal, those called to mobilization had 

to come with their clothes, weapons, and horses if they had one. As a result, on July 11th, 1919, 

according to the Ministry's proposal to the government, a broad discussion was held on 18-23rd of July 

of the same year and endorsements were made for the creation and financing of partisan groups. 

 

General Sulkevich demanded and requested the list of mobilization-related registres for cavalry and 

infantry partisan groups by sending telegrams to Ganja, Khankendi, Zakatala Military Garrison 

Commanders, Khachmaz’s Group Commander, Karabagh and Gazakh General Governors and Chief of 

Baku Strengthened Military Fortified Unit [6].  

The General also mentioned the importance of training camps for partisans. As a consequence, in 

November 1919, the issue of mobilization of partisans was discussed by the State Defense Committee 

and serious decisions were taken. 

Under the leadership of General Mammad bek Sulkevich, the General Staff had also issued Guidelines 

for the protection of railway lines in case of general mobilization be declared. According to the 

instruction, the Azerbaijan railway lines are divided into five sections: Poylu-Govlar, Govlar-Yevlakh, 

Yevlakh-Hajigabul, Hajigabul-Bilajari-Baku, Bilajari-Samurchay. The instructions was guiding that all 

railway lines, as well as the Shollar water reserve should be protected by existing railway guards [6]. 

General Mammad bek was a great contributor to the establishment of the Azerbaijan Military Railway 

School. The establishment of the school and its commencement on 10th of August 1919 was marked 

by the orders of the Minister of Defense respectively No. 390 dated on the 4th of September 1919 and 

No. 459 7th of October 1919 [8]. 

Being for a while as the Head of the intelligence and counter-intelligence units department, General 

Mammad bek also played an important role in prevention and suppression of Bolsheviks and other 

foreign enemies to the Azerbaijan Army. 

Immediately after his appointment, in his letter to Major-General Aghabeyov, Deputy Interior Minister 

of the Republic, on March 31st, 1919, he wrote: “The Minister of Defense Samad bek Mehmandarov 

ordered me to organize counter-intelligence work regarding the issues that may take place in 

connection with the arrival of the troops in Baku on April 5th, 1919.” 

On this purpose, Esaul (military rank, equal to captain in infantry) Yusifov is being transferred to the 

Ministry of Internal Affairs. He claimed that that Esaul Yusifov would establish a contact between the 

counter-intelligence authorities and the Ministry of Internal Affairs and he stated that while the 

existence of a spy net in Baku was not questionable, it would not be reliable to assign Russians and 

Armenians to fight them. Representatives of Turkish Nationalities should be involved in this 

responsible task. The General concluded the letter by: "I think you would also agree that we both would 

have to resolve this important task for the sake of the Republic. This job requires endless loyalty for the 

republic, so it would be impossible to purchase it with any given wealth"[9]. 
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Under the command of the General, the intelligence of the Azerbaijan Army carried out many 

successful operations to gather intelligence datum of the activities and movement of the Armenian 

and Denikin’s Volunteer army.Therefore, the Ministry of Defense had necessary information of the 

moves and objectives of the hostile forces threatening the independence of Azerbaijan. General 

Mammad bek Sulkevich was a man of  military with all his passion, well-acquainted with his profession, 

and demanding that all the military personnel to engage in their service duties with dignity. 

General insisted that the commanders in the military unit were at distant from any kind of politics, 

defiance and only dealt with their service duties. The telegram, addressed to Colonel Dibirov, 

Commander of the 4th Zakatala Infantry Regiment, once again proves this. General Sulkevich wrote: 

"Stay away from politics by all means. Other authorities are available for this. Do not over load the 

telegraph by sending large volumes of letters. In a futile case provide a short summary of what is 

happening in a valid way”[9]. 

 

This can be set as an example Guidelines under the name “Drafting, executing and sending of 

confidential documents” which were approved by the Ministry of Defense order No. 466 dated 

October 12th, 1919 [8]. One of the biggest achievements of General Sulkevich for the Azerbaijan Army 

was the military agreement signed with the Republic of Georgia. Right after being assigned to the post, 

the General built important military ties up with Georgia to arm the Azerbaijan army with various types 

of weapons, ammunition as well as to improve the qualifications of the officers and soldiers based on 

certain specializations. Thus, the general paid several visits to the Georgian capital of Tbilisi with and 

without Minister of Defense Samad bek Mehmandarov. The orders numbered 285, 488, 519, and 576 

acquired on official visits dating; the 11th of June, 19th of October, 10th of November, and the 15th of 

December (respectively) are kept in the Central State Archive [8].  

Along with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, Mammad Yusif Jafarov, the 

Minister of Defense Full artillery General Samed bek Mehmandarov, as well as Lieutenant-General 

Sulkevich was a signatory of the military agreement  between the two countries on June 16th, 1919. 

The agreement that was signed in Tbilisi Georgia which was valid for 3 years and had 10 articles stated 

that both countries if under attack are to provide military assistance to each other. The signing of this 

agreement was highly appreciated by the Azerbaijani government officials as well as politicians. In 

addition to the agreement, a document on military cooperation was signed between the two countries. 

According to this document, Georgia committed itself to providing valuable assistance to the 

Azerbaijan Army in the field of training of military personnel and technical support. On January 20th, 

1920, the Joint Military Council was established and Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich, as 

Chief of the General Staff, along with Deputy of Minister of Defense Lieutenant-General Aliaga 

Shikhlinsky, were elected to the Council [9].  

Since the beginning of his career as Chief of the General Staff General Mammad bek Sulkevich had also 

kept the situation in Karabakh under his control. When the situation in Karabakh was problematic in 

January 1920, Sulkevich himself visited and ordered to deploy two armored vehicles to Aghdam region. 

After considering the situation, he thought it was necessary to increase the number of military armored 

vehicles in the region. He also saw more befitting the idea of establishing additional units of locals in 

Karabagh region for the protection of Karabakh. General Mammad bek’s proposal was approved by 

the Minister of Defense Samad bek Mehmandarov and some irregular regiments were organized by 

the Minister’s order No. 507 dated October 31st, 1919. 
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Fig.№1: Copy of order signed by Mammed bek Sulkevich 

  

 

 Mammad bek Sulkevich’s military service and the faithfulness for the Azerbaijan army was 

highly appreciated by the Ministry of Defense, when the salaries of military personnel were approved 

on the 18th of September 1919 in the Parliament. For Cheif of General Staff Parliament approved the 

salary of 6,225 rubles, but Minister of Defense Samed bek Mehmandarov on his order No. 422 dated 

September 21st 1919, increased General Sulkevich's salary by writing “Personaly for Sulkevich assigned 

the same salary as the salary of Deputy of Ministry of Defense ”[9]. 

 Soon after returning from Karabakh, Chief of General Staff Lieutenant-General Mammad bek 

Sulkevich retired from his position in the Azerbaijani Army by the order of the Minister of Defense No. 

105 on February 17th, 1920 [9]. The reason Mammad bek Sulkevich’s retirement, who served a 

valuable service for strengthening the military power of the Azerbaijan Democratic Republic, is one of 

the dark unkown pages of the history of the Republic's Army, which has not been revealed yet. 

However, when General Sulkevich left the army, he did not leave Azerbaijan and continued to fulfill 

very important Azerbaijan State duties. He was appointed as the Chairman of the İnterdepartmental 

Commission that received weapons and supplies from the Voluntary Army which was moving from 

Baku to Russia [10].  

 As the Bolshevik occupation took place in Azerbaijan, Mammad bek Sulkevich was also 

arrested along with a number of Generals and Officers of the Azerbaijan Republic’s Army. Because of  

Sulkevichs national spirit it could not have been otherwise, he was someone who had provided great 

contributions to the formation of the Republic’s Army. Bolsheviks could not accept such an 

enthuthiastic individual. Shortly, after the arrest, Mammad bek Sulkevich was executed on July 15, 

1920. 

 Memories of the witnesses  who met last Sulkevich are noted down in the book “Generals of 

the Republic” by Shamestan Nazilli. The first memoir was addressed to Mammed Amin Rasulzadeh: “I 

want to convey the story of my brother, a member of parliament, Mehmet Ali Bey. He witnessed the 

heroic death of the fearless General Sulkevich. Mehmet Ali Bey, who was in a cell with him, said: “The 

Bolsheviks ordered him to follow the shooters. It became clear to us that his death was near. There was 

the suttle scent of death in the air. We did not have the courage to look at him, we could not find 

comfort ...... General Sulkevich himself was infront of us. I will not forget the words that he said in a 

calm, decisive voice: I am happy to die as an officer of the Muslim army, Farewell.”  The second 
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memoir was of Mezhislav Stanislavovich Ruzdinski (Pollac descent), the head of the Department of 

Foreign Affairs of the Azerbaijan Democratic Republic. “On April 28th, 1920 bolshevik coup took place. 

I was arrested along with members of the Polish delegation. A few days later, we were taken to the 

Emergency Committee. Later General Mammad bek Sulkevich was also brought there. A couple of days 

after the invasion, the guards of the prison we were in, rushed in and woke up few people and ordered 

them to collect their belongings. The guards were in a hurry and did not say anything about where we 

were going. I was lying near General Mammad bek Sulkevich. The general decided to shake the hands 

with us in a hurry, as he was being taken away, he with certanty said farewell as he knew he was going 

to be shot. I must also point out that the general was very dignified and brave. A few days later, we 

read about the anti revolutionarees who were executed in the newspapers. Lieutenant General 

Mammad Bek Sulkevich’s name was also in the list. It is known to me that there was no judicial 

investigation of General Sulkevich. He was executed without any questions because he was a general 

in the Azerbaijan Democratic Republic’s Army” [7].  

 

Conclusion: 

 

Lieutenant - General Mammad bek Sulkevich’s service to the Azerbaijan Democratic Republic’s Army 

and the Azerbaijani people has been highly appreciated by the people of Azerbaijan to this day. For 

the first time in history, Nationwide leader Heydar Aliyev on the 80th anniversary of the Azerbaijani 

army adressed along with the Minister of Defense Full artillery General Samad bek Mehmandarov, 

Deputy of Minister Full artillery General Aliaga Shikhlinski, the name of Chief of the General Staff 

Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich who was of Pollac descent. “They had done a lot, at a time 

when young, independent Azerbaijan was fighting against the aggressions, and the provocations 

committed by Armenia in Azerbaijan. They were able to build a strong and orginized army”. 

 The Minister of Defense of the Azerbaijan Republic Colonel-General Zakir Hasanov, who was 

on a visit to Poland on the 7th of September 2017, attended the opening ceremony of the monument 

of Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich in Warsaw Poland, and the Minister of Defense talked 

about the history of relations between Azerbaijan and Poland noted that Cheif of General Staff 

Azerbaijan Democratic Republic’s Army, Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich played an 

important role in building national military units as well as the defense system. 

 Lieutenant-General Mammad bek Sulkevich during the last days of his life, demonstrated his 

loyalty to the Azerbaijan Democratic Republic’s Army, and his integrity, and the ability to serve the 

people of Azerbaijan. Along with his loyalty to the people of Azerbaijan should be remembered in the 

memory of future generations. 
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Wielokulturowość – szansa czy zagrożenie? Na 

podstawie teorii porównawczej cywilizacji Feliksa 

Konecznego 

Multiculturalism - a tempting prospect or a 

threat? Based on the comparative theory of 

civilizations by Feliks Koneczny 
 

 

Streszczenie 

W niniejszym artykule podejmujemy problem wielokulturowości, który jest jak najbardziej aktualny, w 

związku z natężeniem współczesnej migracji ludności, której podłożem są najczęściej wojny i sytuacja 

ekonomiczna. W artykule podejmujemy ten problem, wychodząc od teorii porównawczej polskiego 

historiozofa Feliksa Konecznego, który opracował indukcyjną metodę badania cywilizacji. Wnioski, do 

których doszedł Koneczny, nie straciły na aktualności i mogą stać się podstawą dla badań nad 

złożonością zjawiska migracji i problemem integracji migrantów w nowym środowisku. Polski 

historiozof podkreśla znaczenie  personalizmu cywilizacji łacińskiej, który stanowił podstawę dla 

właściwego odnoszenia do migrantów w historii Polski, nie rezygnując jednocześnie z własnej kultury i 

tożsamości. Szacunek do własnego dziedzictwa stanowi w wykładni Feliksa Konecznego podstawę 

właściwego odnoszenia się do kulturowo obcych migrantów i uchodźców.   

Summary 

In the article we discuss  the issue of multiculturalism, a current problem related to the present-day 

migration caused by war and difficult economic conditions. We begin with a comparative  theory of 

civilizations by Feliks Konieczny, a polish philosopher of history and creator of an inductive approach 

to examine civilizations. According to Feliks Konieczny's theory, we have to reject the multicultural 

ideology, so prevailing in some circles.  Rejecting the false ideology, however, does not equal rejecting 

the human. Poland has supported humanitarian aid operations and delivered aid directly to high-risk 

areas numerous times already. The aim of the article is a concern over a healthy reasonable migration 

policy seeking to sustain the Latin civilization, a non-agressive culture respecting the dignity of each 

individual. 

Słowa kluczowe: historiozofia, cywilizacja, wielokulturowość, migranci 
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Wprowadzenie 

Nowym zagrożeniem, przed którym stoi dzisiejsza Polska, jest wielokulturowość Jest to ideologia, która 

przyjęła się już na zachodzie Europy i wywiera duży wpływ na politykę migracyjną innych państw. Rodzi 

to nowe problemy społeczne, gdyż migranci to najczęściej przedstawiciele innych kultur, religii, 

reprezentują inną wrażliwość moralną, inne obyczaje. Potrzeba zatem integracji, która z jednej strony 

z respektem odnosiłaby się do wartości i zasad imigrantów, z drugiej jednak strony – na ile to możliwe 

– dbałaby o przyswojenie imigrantom koniecznych zasad potrzebnych do w miarę bezkolizyjnego 

poruszania się w ramach społeczeństwa kraju przyjmującego. Z doświadczeń innych krajów 

przyjmujących wiadomo, że z integracją nowoprzybyłych jest bardzo różnie. Problem – wydaje się – 

leży w przynależności migrantów do całkowicie różnych cywilizacji.  

Pomocą w podejmowaniu właściwych decyzji odnośnie uchodźców może być gruntowne zapoznanie 

się z dorobkiem naukowym polskiego historiozofa Feliksa Konecznego. Wnioski tego autora są 

pożyteczne szczególnie przy podejmowaniu zagadnienia wielokulturowości oraz przy podejmowaniu 

decyzji dotyczącej uchodźców i metod integracji (ilu, z jakich krajów, na jakich warunkach, na jak długo 

itp.). Cywilizacja według Konecznego to metoda życia zbiorowego, wspomniany autor wymienia ich 

kilka.  Nie może dziwić również niemożliwość implementacji nowego porządku (np. demokracji) na 

niektórych terenach naszego globu. Różnice w metodzie życia zbiorowego są tak wielkie, że próba 

narzucania własnego, musi się nie udać, może także stać się zarzewiem nowego konfliktu. Koneczny 

krytycznie również odnosi się do wszelkich prób syntetyzowania cywilizacji, prowadzi to do 

wzajemnego osłabienia, aż do zwycięstwa cywilizacji silniejszej.  

Struktura artykuły wygląda następująco. W pierwszym punkcie w sposób bardzo skrótowy 

przypomnimy dorobek naukowy Feliksa Konecznego; w drugim podejmiemy zagadnienie 

wielokulturowości; w trzecim możliwości i cywilizacyjne granice integracji imigrantów, pochodzących 

z innych cywilizacji i kultur; w czwartym przedstawimy znaczenie ideologii multikulturalizmu w 

kontekście problematyki imigracyjnej.  

Całość wieńczy podsumowanie, w którym dokonamy oceny ideologii wielokulturowości, wychodząc z 

teorii porównawczej cywilizacji Feliksa Konecznego i uwzględniając współczesny kontekst całej 

dyskusji.         

 

Feliksa Konecznego – metoda porównawcza cywilizacji   

Koneczny pojmuje cywilizację jako metodę życia zbiorowego. Jak podkreśla A. Hilckman1, jest to bardzo 

szerokie ujęcie cywilizacji, która w ten sposób obejmuje to wszystko, co stoi w jakimkolwiek związku 

 
1 A. Hilckman (1900-1970), Niemiec, był uczniem F. Konecznego.  Swoją drugą pracę doktorską La storia induttiva 
di Feliks Koneczny obronił w Mediolanie. W swoich pracach dezawuował błędy spengleryzmu, walczył z 
prusactwem (preussischer Ungeist), bronił i promował kulturę polską. Podczas II Wojny Światowej spędził 5 lat w 
20 więzieniach Gestapo oraz w paru obozach koncentracyjnych. Bezpośrednim powodem aresztowania 
Hilckmana była obrona dobrego imienia i honoru Polski. Hilckman przedstawiał narodowy socjalizm jako nową 
formę barbarzyńskiego pogaństwa. Po wojnie został profesorem w Moguncji, gdzie założył pierwszy na świecie 
instytut porównawczej nauki o cywilizacjach (Institut für die Vergleichende Kulturwissenchaft).W tym czasie 
wydał szereg prac poświęconych twórczości badawczej F. Konecznego, rozwijając i uzupełniając jego naukę. W 
1962 założył stowarzyszenie „Amici Poloniae”. Uważał, że wzorem dla przyszłej Europy powinna być Unia Polsko-
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ze współżyciem ludzi: rodzinę, życie polityczne i społeczne, prawodawstwo, oświatę, komunikację, 

ekonomię, obyczaje, naukę, literaturę, sztukę2. Zasługą Konecznego jest wyodrębnienie cywilizacji 

turańskiej3, podjęcie bardzo interesującego zagadnienia: cywilizacje a religie oraz wskazanie na 

czynniki (przyczyny) zróżnicowania cywilizacyjnego. Są nimi: opanowanie czasu, stosunki pomiędzy 

prawem publicznym a prawem prywatnym, źródła prawa i poczucie narodowe4. Interesującą rzeczą 

jest fakt, że niektóre cywilizacje po dziś dzień nie dokonały rozróżnienia prawa publicznego i 

prywatnego. Koneczny podkreśla, że jedynie starożytny Rzym doszedł do wypracowania prawa 

publicznego, różniącego się wyraźnie od prywatnego. Jest to fakt o znaczeniu pierwszorzędnym dla 

rozwoju cywilizacji łacińskiej, spadkobierczyni Rzymu. „Wszędzie indziej – komentuje myśl Konecznego 

A. Hilckman – prawo publiczne jest tylko częścią zastosowania prawa prywatnego, lub nie jest w ogóle 

wyodrębnione. W cywilizacji turańskiej na przykład, naczelnik jest po prostu uważany za prywatnego 

właściciela państwa, kraju wszystkich jego mieszkańców wraz z całym ich majątkiem. Jedynie tam, 

gdzie dziedzictwo ducha rzymskiego pozostało żywe, zachowały się i uświęcone zostały prawa i 

prawdziwa wolność człowieka”5.  

Dlatego też Koneczny stał się wielkim propagatorem i obrońcą cywilizacji łacińskiej, która zdaniem 

wielu uczonych historyków i filozofów, jest zagrożona. Jest zagrożona przede wszystkim przez prymat 

wartości materialnych (ekonomicznych). Cywilizacja łacińska, jeżeli rzeczywiście ma stać się ostoją dla 

kultur państw narodowych w Europie, musi wrócić do swoich korzeni, w czym zawiera się m.in. 

pogłębienie swojej tożsamości chrześcijańskiej.  

Tymczasem w Europie chrześcijaństwo przestaje być postrzegane jako dominujący faktor cywilizacyjny. 

Pominięcie wkładu chrześcijaństwa w budowanie tożsamości Europy nie jest zwyczajnym 

przeoczeniem, lecz wyrachowaną strategią działania. W kolejnych traktatach europejskich, poczynając 

od Maastricht (1992), przez Traktat Amsterdamski (1997), Traktat Nicejski (2000-2001), Traktat 

ustanawiający Konstytucje dla Europy (2004) wraz z Kartą Praw Podstawowych nie ma odniesienia do 

Boga, chrześcijaństwa, a nawet religii. W tym ostatnim dokumencie, w preambule, mowa jest jedynie 

o „duchowo-religijnym i moralnym dziedzictwie”, bez wskazywania konkretnie o jakie dziedzictwo tu 

chodzi. Dokumenty te, wskazują na główne kierunki rozwoju Europy i jej samoświadomości, operują 

„wysterylizowanym” obrazem człowieka, któremu wydaje się, że nie potrzebuje Boga czy jakiegoś 

innego odniesienia do transcendencji. Koneczny nie ukrywa, a wręcz podkreśla znaczenie religii dla 

rozwoju każdej cywilizacji, w tym cywilizacji łacińskiej: „Indukcja historyczna poucza, że w każdej 

cywilizacji mieści się kwestia religijna; z nieznaczną pomyłką można powiedzieć, że każda cywilizacja 

ma swoją historię religijną”6. Niekiedy wpływ ten jest tak duży, że wydaje się, jakoby religia stanowiła 

i wytwarzała cywilizację. Koneczny zaznacza, że jest to możliwe tylko pod warunkiem wpływu religii na 

 
Litewska, walczył jednocześnie z zakusami „Paneuropy”. Więcej o A. Hilckmanie zob. art. T. Stępień, Contra 
torrentem. Życie i twórczość Antona Hilckamana 1900-1970, w: CWK 17/2005, s. 223-28. W tym samym numerze 
jest artykuł przypisywany Hilckmanowi Kultura słowiańska (polska) i niemiecka, s.259-269. 
2 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, s. 154. A. Hilckman, Rozwój cywilizacji według Prof. Konecznego, w: F. 
Koneczny, O ład historii, Wydawnictwo Antyk, na podstawie wyd. II poprawionego „Michaelinum” 1991, s. 79 
3 A. Hilckman uważa wprowadzenie przez Konecznego „turańskiej cywilizacji” za najważniejszą zasługę. Spengler 
turańską cywilizację najzupełniej pominął, bo zapewne nie pasowała do jego apriorycznego schematu 
biologicznych terminów cywilizacyjnych. Por. A. Hilckman, Feliks Koneczny i porównawcza…, s. 131. . 
4 „Rodzaj cywilizacji zależy tedy od norm trójprawa, od stosunku do pięciu kategorii bytu, od stosunku prawa 
prywatnego a publicznego (tudzież społeczeństwa a państwa), od poddawania życia publicznego etyce lub od 
zwolnienia go od etyki, wreszcie od tego, któremu rodzajowi sił przyznaje się supremację, siłom materii czy ducha 
– a co wszystko zawiera się w jednym z dwóch naczelnych szeregów pojęć Na tym rusztowaniu osadzone są 
cywilizacje”. F. Koneczny, O ład historii, dz. cyt., s. 28. 
5 A. Hilckman, Rozwój cywilizacji…, dz. cyt., s. 84. 
6 F. Koneczny, Obronić cywilizację łacińską!, Lublin 2002, s.67. 
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wyróżnione przez niego pięć kategorii bytowych (quincunx): prawodawstwo, sprawy zdrowia, walki o 

byt, sztuki, nauki i moralności. Sytuacja taka zachodzi najbardziej w cywilizacji żydowskiej, w której 

Talmud z najmniejszymi szczegółami normuje życie społeczne. „Talmud – to cywilizacja, ponieważ 

mieści się w nim metoda życia zbiorowego ze wszystkimi szczegółami, nie pomijająca żadnej kategorii 

jakkolwiek w niektórych  ogromnie defektownie: brak naukowości”7. 

Inaczej sprawa ma się z cywilizacją łacińską. Religia katolicka nie miała aż tak przemożnego wpływu na 

kategorie bytowe, przynajmniej nie na wszystkie. Wpływ katolicyzmu najbardziej zaznaczył się w religii 

i etyce. „Kościół, natknąwszy się na cywilizację klasyczną, zrazu potykał się o nią, potem wahał się, czy 

nie należy jej tłumić, wreszcie sam do niej przyszedł z wyjątkiem spraw sprzecznych ze swą etyką”8. 

Kościół asymilował wielki dorobek kultury klasycznej, pod wieloma względami uratował go przed 

zapomnieniem, vide: praca średniowiecznych skrybów w klasztorach. Koneczny zaprasza do Muzem 

Watykańskiego, aby naocznie przekonać się, jak wielkie znaczenie dla Kościoła miała kultura klasyczna, 

dzieła Arystotelesa, Wergiliusza, malarstwo sięgające do motywów kultury klasycznej. Nie wszystkie 

jednak kategorie bytowe wyszczególnione przez Konecznego w cywilizacji łacińskiej pochodziły z 

chrześcijaństwa. Stosunkowo nikły był wpływ Ewangelii na dobrobyt lub zdrowie, ani te z zakresu sztuk 

pięknych. Znacznie później, bo wiekach średnich, powstała kościelna teoria gospodarstwa 

społecznego, na tle dociekań o iustum pretium, nie była jednak nigdy kompletna. Była to raczej teoria  

scholastyczna, należąca do całokształtu filozofii scholastycznej, i została jedynie przez Kościół 

zaadoptowana9. Cywilizacyjny wpływ Kościoła zaznaczył się najwyraźniej w odniesieniu do 

barbarzyńskich plemion Gotów, Franków, Longobardów itd., którzy stali na dość niskim poziomie 

cywilizacyjnym i to rzeczywiście Kościół odegrał istotną rolę w cywilizowaniu tych plemion10. 

Chrześcijaństwo zachodnie – zdaniem Konecznego – wbiło się klinem swoich czterech postulatów 

etycznych w cywilizacje, które napotkało na swej drodze. Do tych postulatów zaliczył polski historiozof: 

małżeństwo monogamiczne dożywotnie, dążność do zniesienia niewolnictwa, zniesienie msty oraz 

niezawisłość Kościoła od władzy świeckiej. Te cztery postulaty wywarły olbrzymi wpływ na cywilizacje, 

z którymi w swojej działalności misyjnej zetknął się Kościół11. Wpływ Kościoła na cywilizacje ma zatem 

charakter etyczny i wychowawczy, Kościół stał się faktycznym wychowawcą narodów12.  

 

Problem uchodźców z perspektywy teorii cywilizacji Feliksa Konecznego 

Problem wielokulturowości stał się w sposób szczególny widoczny w kontekście natężenia się ruchu 

migracyjnego, mieszania się kultur i ras, oraz forsowania ideologii wielokulturowości. Dorobek 

polskiego historiozofa Konecznego może dostarczyć dodatkowej wiedzy tak potrzebnej przy 

podejmowaniu decyzji w skomplikowanej kwestii przyjmowania uchodźców. Koneczny, posługując się 

metodą indukcyjną, badając różne kultury i cywilizacje, doszedł do wniosków, które ważne są dla 

przyszłości narodów i cywilizacji. Przede wszystkim, co dla nas jest ważne, Koneczny wyróżnił 

 
7 Tamże, 68. 
8 Tamże, s. 87. 
9 Tamże. 
10 Należy w tym miejscu podkreślić, że cywilizacja łacińska nie została przez niego zaliczona do cywilizacji 
sakralnych, czy wpółsakralnych. Do cywilizacji sakralnych zalicza Koneczny dwie: żydowską i bramińską.. 
Koneczny badał również zależność religii od cywilizacji. W Islamie i chrześcijaństwie wschodnim to religia 
przystosowuje się do cywilizacji (religia służką władzy państwowej), inaczej jest w przypadku katolicyzmu 
(chrześcijaństwa zachodniego), tu religia pragnie przenikać w cywilizacje i je przemieniać. Por. F. Koneczny, O ład 
historii, 17.  
11 Por. F Koneczny, Obronić cywilizację łacińską!, Lublin 2002, s.28.  
12 Por. F. Koneczny, Prawa dziejowe, Londyn 1982, s. 130. 
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cywilizację personalistyczną i cywilizacje gromadnościowe. Te pierwsze, do których zalicza się 

cywilizacja łacińska, kryterium oceny czynią osobę ludzką. W tych drugich osoba nie jest podmiotem, 

podporządkowana jest natomiast władcy (władzy), jest pewnym trybikiem w wielkiej machinie życia 

społecznego. Do cywilizacji gromadnościowych Koneczny zaliczył m.in. cywilizacje turańską i 

bizantyjską, zwrócenie na nie większej uwagi wynika z naszego bliskiego z nimi sąsiedztwa (Rosja, 

Niemcy, Ukraina, Białoruś). Pojawienie się wielkiej liczby uchodźców, może przyczynić się do jeszcze 

większej różnorodności kulturowej, w której dojdzie do zderzenia cywilizacyjnego, zostanie zaburzony 

ład cywilizacyjny, którego podstawą jest współmierność, czyli harmonia pomiędzy kategoriami 

bytowymi tzw. quincunx. Dla uświadomienia problemu, jaki stanowią różnice cywilizacyjne Koneczny 

przedstawia następującą sytuację: „Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że w pewnym zrzeszeniu, w 

rodzie lub w plemieniu, jedni chcą żyć w jednożenstwie, inni w wielożeństwie, że jedni uznają za 

własność osobistą wszelki dorobek pracy bez ograniczenia, inni zaś ograniczają możność dorabiania się 

i chcą zabierać, co ktoś posiada według ich zdania <ponad potrzebę>; że jedni uznają tam prawo 

spadkowe według majoratu, a inni trzymają się minoratu, inni zaś dzielą spuściznę równo między 

synów, wykluczając córki, gdy jeszcze inni dopuszczają córki do dziedziczenia”13. Potrzeba zatem 

współmierności struktur zrzeszeń. Społeczeństwo nie może być organizowane na wiele sposobów. 

Koneczny odrzucał możliwość tworzenia syntezy cywilizacji, jak i też religii, mogą być tylko trujące 

mieszanki: „Jakżeż bowiem zapatrywać się dwojako, trojako (w Polsce nawet czworako) na dobro i zło, 

na piękno i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i kościoła; 

jakżeż można mieć równocześnie dwojaką, a nawet czworaką etykę, czworaką pedagogikę itd. Tą drogą 

popada się tylko w stan acywilizacji, a to równa się niezdatności do kultury czynu”14.  

W Polsce wyróżnił Koneczny cztery cywilizacje: łacińską, bizantyńską, turańską i żydowską. W Rosji 

krzyżuje się aż siedem cywilizacji, w Indiach sześć15, w sąsiednich Niemczech zwalczają się dwie: 

łacińska i bizantyjska, która szczególnie obecna była w Prusach. Od niedawna do głosu dochodzi coraz 

silniejsza grupa przedstawicieli cywilizacji arabskiej.  

Przedstawienie sytuacji cywilizacyjnej państw-sąsiadów nie jest bez znaczenia dla zrozumienia 

skomplikowanych losów Polski. To, że Polsce udało się przetrwać trudny czas zniewolenia, należy 

przypisać supremacji cywilizacji łacińskiej, której znamionującym rysem jest personalizm. Nie można 

oczywiście pominąć roli Kościoła Katolickiego, który jest promotorem i obrońcą  tej cywilizacji. Cechą 

charakterystyczną cywilizacji łacińskiej jest prymat osoby nad rzeczą i społecznością, moralności nad 

techniką, miłosierdzia nad sprawiedliwością oraz być nad mieć. Ostatecznym zatem celem istnienia 

wszelkich wspólnot i instytucji społecznych jest osoba, którą pojmuje się dynamicznie, która jest zdolna 

do rozwoju, do rozwijania swoich potencjalności. W ten sposób też rodzi się kultura, która jest 

aktualizacją życia osobowego człowieka na tle doświadczenia świata.  

Inaczej rzecz ma się w cywilizacjach gromadnościowych W bizantynizmie to władza państwowa  ma 

prawo decydować o religii mieszkańców. W bizantynizmie władza świecka i religijna najczęściej była 

łączona, w ręku władzy świeckiej. W wojnie trzydziestoletniej zwycięża w końcu bizantyńska zasada: 

cuius regio, illius religio – uznana niestety także przez stany katolickie. Od tej pory – jak zauważa 

Koneczny – „całe życie religijne Niemiec dusiło się w bizantyńskiej metodzie ustroju życia 

zbiorowego”16. Szczególnym wyrazem stosowania tej metody był józefinizm, Kościół katolicki stawał 

się Landeskirche, malała natomiast jego zależność od Rzymu.  

 
13 Tenże, Obronić cywilizację łacińską!, s. 17 
14 Tamże, s. 48. 
15 Por. Tamże, s. 45. 
16 Tamże, s.191 
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Koneczny zwraca zatem uwagę na niemożność syntetyzowania różnych cywilizacji z racji rozbieżności, 

a nawet sprzeczności, jakie w nich występują. Istnieje możliwość istnienia wielokulturowości w ramach 

jednej cywilizacji, może to także przyczynić się do wzajemnego ubogacenia, należy jednak odrzucić 

wielokulturowość, jeżeli jest ona jednocześnie wielocywilizacyjnością. „Wielokulturowość, będąca w 

praktyce wielocywilizacyjnością, prowadzić będzie w polityce – podobnie jaki w życiu indywidualnym i 

rodzinnym – do bezskuteczności, konfliktów, niezrozumienia, daremności działań”17. Skrzydlewski, 

jeden z lepszych znawców w Polsce dorobku Konecznego, przyrównuje politykę  wielocywilizacyjną do 

schizofrenicznego działania, z którymi wiąże się zmarnowanie sił i środków społeczności. Koneczny 

sformułował kilka praw cywilizacyjnych, których przypomnienie wydaje się być jak najbardziej 

pożyteczne, biorąc pod uwagę współczesne nachodzenie na siebie cywilizacji oraz konflikty, które temu 

zjawisku towarzyszą: 

Konieczność zachowania tożsamości cywilizacyjnej w polityce; 

Każda żywa forma życia cywilizacyjnego zmierza do ekspansji, do rozwoju i poszerzenia swego 

władztwa, co może prowadzić i niejednokrotnie prowadziło do tzw. „zderzenia cywilizacji”;  

Trzecie prawo cywilizacyjne mówi o tym, że przyczyną upadku cywilizacji jest zazwyczaj utrata przez 

nią współmierności, harmonii, proporcji elementów, jakie się na nią składają.  Utrata współmierności 

może być spowodowana przez przenikanie się różnych typów cywilizacji (kultur z różnych typów 

cywilizacji); 

W przypadku konfliktu cywilizacyjnego, górą najczęściej jest cywilizacja niższa. Dlaczego tak się dzieje?  

Otóż zło jest łatwiejsze, dobro natomiast najczęściej wiąże się z ograniczeniami, wysiłkiem (bonum 

arduum). Łatwiej jest zepsuć, niż naprawić, trudniej jest wychować do przestrzegania zasad moralnych, 

niż nauczyć złego postępowania. Najciekawsze jest jednak to, że zło, aby zaistnieć, potrzebuje dobra, 

zło zwycięża siłą dobra, imitując dobro. Zło nigdy nie przedstawia się jako samo zło, bo dla ludzi 

wrażliwych i dobrze wychowanych byłoby nie do przyjęcia. „Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki 

nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. (…) 

Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie 

było przyjmowane w najlepszej myśli”18.  

Wnioski: 

Nierespektowanie tych praw w polityce migracyjnej prowadzi do wielu destrukcji i zagrożeń. Narzucają 

się następujące wnioski: 

 - Wielocywilizacyjność prowadzi do osłabienia społeczności19; 

- Istnieje przypuszczenie, że ideologia multikulturowości służy celom pragmatycznym, rozwiązaniu 

problemów ekonomicznych niektórych państwa, a propagatorzy rozwiązań pragmatycznych, chwilowo 

skutecznych, najczęściej nie zastanawiają się nad skutkami dalekosiężnymi20.  

 
17 P. Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości a destrukcja polityki Zachodu, w: „Człowiek w kulturze” 24, s. 67-
106, s. 80. 
18 F. Koneczny, Tło polityczne renesansu włoskiego, „Myśl Narodowa” 1-26(1930), 327-329). Por. P. Skrzydlewski, 
s.80-87.    
19 Por. P. Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości, s. 88. 
20 Skrzydlewski przywołuje tekst M.A. Krąpca, w którym nestor polskiego tomizmu wskazuje na różnice między 
postępem a rozwojem. Postęp to doskonalenie narzędzi i środków, rozwój dotyczy doskonalenia osoby ludzkiej. 
Nie ma prawdziwego (integralnego postępu bez uwzględniania osoby i jej warunków rozwoju. Por. M.A. Krąpiec, 
Idea postępu w krzywym zwierciadle ekologii, „Człowiek w kulturze” 2(1994), 17-29. 
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Cywilizacyjne granice integracji uchodźców/migrantów  

W świetle dorobku naukowego Feliksa Konecznego możliwości integracyjne osób należących do 

różnych cywilizacji są mocno ograniczone. Poszczególne jednostki, rodziny mogą się dobrze z 

asymilować, najczęściej zewnętrznie dostosowując się do wymagań państwa prawa kraju 

przyjmującego. Doświadczenie zachodnich krajów przyjmujących pokazuje nad zbyt wyraźnie, że do 

integracji i to niepełnej, szczególnie imigrantów pochodzących z innych cywilizacji, dochodzi dopiero w 

drugim lub trzecim pokoleniu. Imigranci od samego początku swojego przybycia mają problemy z 

przyswojeniem sobie języka, kultury, obyczajów. O problemach integracyjnych imigrantów w 

Niemczech wielokrotnie wypowiadał się były minister spraw wewnętrznych W. Schäuble. Pisze on o 

długotrwałej integracji (nachhaltige Integration), w przeciwnym razie grozi nam (tj. Niemcom) 

terroryzm21. Niestety jego słowa stały się prorocze. Społeczeństwo niemieckie i europejskie stoi przed 

dwiema możliwościami: islamizacja  Europy albo europeizacja Islamu22. Wydaje się, że bardziej 

prawdopodobne jest – niestety – to pierwsze. Muzułmanie odrzucają podstawy zachodniego ustroju 

społecznego, czyli wolnorynkowej demokracji (freiheitliche Marktdemokratie). Zderzenie się nową 

kulturą, w tym przypadku islamską, bardzo często prowadzi do poszukiwania własnych korzeni, 

uświadomienia sobie własnej tożsamości. Może to stanowić pozytywny aspekt całej sytuacji. Schäuble 

ma świadomość, że bez odpowiedzi na pytanie, co znaczy dzisiaj być Niemcem, nie wiadomo w jaki 

sposób i do czego integrować nowoprzybyłych. Odpowiadając, Schäuble cytuje berlińskiego teologa 

Richarda Schrödera: „Nichts besonders, aber etwas Bestimmtes”. Integracja ma coś wspólnego z 

współprzynależnością (Zugehörigkeit) do pewnej wspólnoty, ze wspólnymi wspomnieniami, zapewne 

także ze wspólnym pojęciem przyszłości, z dzielonymi uczuciami oraz emocjonalnymi więźniami23.  

W kontekście integracji narzuca się jeszcze jedno pytanie, czy polityka integracyjna musi być 

przesiąknięta ideologią multikulturalizmu, która prowadzi do wyobcowania własnych obywateli. Czym 

w swej istocie jest multikulturalizm? Na to pytanie odpowiada cytowany już Paweł Skrzydlewski? Jest 

to stan wielocywilizacyjności, oraz „(…) jest jedną z przyczyn, jeśli nie uśmiercających politykę, to 

przynajmmniej prowadzących ją na bezdroża jałowości i nieskuteczności. To źródło rozlicznych chorób 

życia publicznego, przy czym najczęściej atakuje on władze publiczne, prowadząc ostatecznie do 

korupcji instytucji państwa, administracji, wreszcie systemu prawa i jego wymiaru”24. Ideologia ta 

wyznacza cele polityce, która nie kierują się już prawdą o człowieku, jego potrzebach, lecz doraźnymi 

pragmatycznymi celami. Dominującym kryterium słuszności staje się wówczas prawo pozytywne, które 

– niekiedy – w sposób arbitralny narzuca, co jest dobre a co złe. W zależności od ideologii raz można 

uchodźców wsadzić do obozów i zmusić do pracy, innym razem dać im mieszkania, prace, której, jak 

pokazują doświadczenia krajów zachodnich często nie podejmują, i próbować ich integrować, co nie 

jest łatwe i bardzo często przynosi mizerne skutki.  

Jednym ze środków integracji  jest wychowanie, wychowuje się jednak według jakiegoś wzoru i do 

czegoś (ideał wychowawczy). Podstawą wychowania jest konkretny obraz człowieka. Tymczasem 

ideologia multikulturalizmu nie dysponuje i nie może dysponować jedną wizją (obrazem) człowieka, a 

co za tym idzie życia moralnego, prawa, państwa. Dlatego też porozumienie, do jakiego może dojść 

 
21 Schäuble używa tutaj sformułowania: homgrown, co można przetłumaczyć „własnej roboty” Por. W. Schäuble, 
Braucht neue Gesellschaft Religion? Vom Wert des Glaubens, Herder, Freiburg im Breisgau 2012, 44. 
22 Tamże, s. 42. 
23 Jest to fragment wykładu, który Schäuble wygłosił 4 maja 2007 (Otto Karrer Vorlesung w Luzernie): „Also hat 
Integration etwas mit Zugehörigkeit zu tun: mit zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, mit gemeinsamen 
Errinerungen, wahrscheinlich auch mit gemeinsamen Verständnis vom der Zukunft, oder (…) mit geteilten 
Gefühlen und emotionalen Beziehungen“, W Schäuble, dz. cyt., 47..     
24 P. Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości, s. 84. 
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między państwem przyjmującym a migrantem będzie miało tylko wymiar utylitarny, pragmatyczny, na 

zasadzie kontraktu: dajemy ci mieszkanie, jak będziesz dobrze pracował, nauczysz się języka, 

pozwolimy ci sprowadzić rodzinę, jeżeli nie to będziesz nadal dla nas pracował, albo umrzesz ze smutku 

za utraconą ojczyzną i rodziną. Według standardów europejskich zmusić do pracy nie można, pozostaje 

wegetacja i korzystanie ze środków pomocowych, i tak żyje duża grupa migrantów w Europie 

Zachodniej. Oni nie potrzebują dużo od i do życia, wystarczy im Sozialhilfe, ubranie z caritasu, i 

najnowszy model smartfonu, jaki otrzymują – na przykład – migranci w Szwajcarii.   

Ideologia multikulturalizmu a problem uchodźców 

 

W obecnym czasie, kiedy nasiliła się różnorodność kulturowo-cywilizacyjna, stworzono ideologię 

multikulturalizmu. Rozwinęła się ona na Zachodzie. Mieczysław Ryba genezy multikulturalizmu 

dopatruje się w rewolucji kulturowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku”25. 

Jego prekursorami byli Zieloni i różne grupy lewicujące. Do czołowych ideologów należy zaliczyć 

włoskiego komunistę Antonio Gramsciego. Pierwszorzędnym celem ideologii multikulturalizmu nie jest 

poprawa sytuacji migrantów, ale transformacja społeczeństwa krajów przyjmujących,  stworzenie 

nowego społeczeństwa, społeczeństwa bez tożsamości, płynnego, jak płynna jest rzeczywistość. 

Koncepcję płynnego społeczeństwa rozwinął, przebywający na Zachodzie, polski socjolog Zygmunt 

Baumann. W płynnym społeczeństwie nie ma żadnych wskaźników moralnych, dominuje kultura 

teraźniejszości i konsumpcjonizm. Społeczeństwo takie przypomina „rój”, który zastępuje grupę z 

charakterystycznymi dla niej liderami, hierarchią władzy i porządkiem dziobania. „Roje – pisze 

Baumann – nie muszą się martwić o instrumenty niezbędne do przetrwania; gromadzą się, rozpraszają 

i ponownie zbierają od okazji do okazji w różnych konfiguracjach, podążając za zmieniającymi się 

celami. Uwodzicielska siła przyciągania zmieniających się celów z reguły wystarcza do skoordynowania 

ich ruchów, dzięki czemu przywództwo czy inny narzucany <odgórnie> przymus stają się zbędne”26.  

„Rój” to coś jeszcze gorszego od gromady (gromadności), o której pisze Feliks Koneczny. Gromada ma 

przynajmniej pewną władzę, hierarchię, mogą nas drażnić cele takich zrzeszeń, ale przynajmniej 

istnieje jakiś porządek. W roju, czytaj we współczesnym społeczeństwie, liczy się konsumpcja, 

wszystkie działania podporządkowane są spożywaniu, zaspokajaniu głodu konsumenckiego. 

„Społeczeństwo konsumenckie rozkwita, dopóki jest w stanie utrzymywać obywateli w stanie 

permanentnego niezaspokojenia (a więc mówiąc jego językiem, brakiem szczęścia)”27. Być może, że 

właśnie o tym marzą tzw. uchodźcy, o zaspokojeniu bytu materialnego. Kulturę mają, religię mają, 

pragną tylko wsiąść na karuzelę konsumpcji. Chcą przyjąć z Zachodu to, co jest jego wynaturzeniem i 

objawem upadku, nie zamierzają natomiast rezygnować ze swojej tożsamości, którą w przeciwieństwie 

do wielu nomadów świata zachodniego (określenie Z. Baumanna), jeszcze posiadają. Tożsamość, 

„kiedyś miała starczyć <na całe życie>, dziś przekształciła się w atrybut chwili. Nie można jej dłużej 

zaprojektować i zbudować na zawsze, ale trzeba co jakiś czas od nowa montować i demontować”28.  

Opisywana w niniejszym artykule ideologia wielokulturowości oddziałuje destrukcyjnie na tożsamość 

zarówno przyjmujących jak i przybywających, negatywnie także odbija się na funkcjonowaniu wspólnot 

naturalnych. A to właśnie te wspólnoty odpowiedzialne są za przekazywanie wartości, budowę 

 
25 M. Ryba, Multikulturalizm w Europie Zachodniej – historia i teraźniejszość, w: „Człowiek w kulturze” 24(2014), 

Lublin 2014, 35-50, s. 35.  
26 Z. Baumann, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, 
s. 182. 
27 Tamże, s. 203. 
28 Tamże, s. 211. 
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tożsamości, ochronę obyczajów, przekazywanie religii, tworzenie wspólnoty (więzi). Próba budowania 

nowego człowieka-kosmopolity, człowieka plastycznego, który dostosuje się do każdych okoliczności i 

sytuacji jest utopią. Nie ma zatem człowieka multikulturalnego, nie da się bowiem żyć wszystkimi 

kulturami naraz, po prostu człowiek <multikulturalny> nie istnieje lub jest on totalnym relatywistą 

wyzutym z konkretnych treści. Człowiek nie może być efektem czegoś, co Feliks Koneczny określił 

mianem mieszanki cywilizacyjnej”29.  

Innym źródłem, które leży u podstaw ideologii multikulturalizmu jest postmodernizm, który z natury 

rzeczy niechętny jest tradycji chrześcijańskiej i narodowej, stanowiących podstawę  tożsamości 

europejskiej30. Cechą charakterystyczną postmodernizmu jest relatywizm, czyli niewiara w możliwość 

formułowania ponadsystemowych ocen, w istnienie zbioru uniwersalnych wartości. Relatywizm siłą 

rzeczy powadzi do nihilizmu, indyferentyzmu, permisywizmu. Niepokojąca teza o końcu 

człowieczeństwa, czy końcu człowieka (F. Fukuyama) w tej perspektywie wydaje się całkiem realna. 

Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, aby odróżnić kulturę, która jest czymś naturalnym, związanym z 

racjonalną działalnością człowieka, który buduje swój dom (otoczenie, środowisko, zachwyca się 

pięknem, tworzy utwory), od ideologii multikulturalizmu, która niszczy tożsamość człowieka, nie uznaje 

jego zakorzenienia, według której człowiek tworzy się w jakiejś próżni aksjologicznej.  

Może warto w kontekście naszych rozważań o wielokulturowości przypomnieć słowa Jana Pawła II, 

które wypowiedział w swoim słynnym przemówieniu w siedzibie UNESCO w Paryżu: „Kultura jest 

właściwym sposobem istnienia człowieka i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób 

jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą im więź, stanowiąc o 

międzyludzkim i społecznym sposobie bytowania.. (…) Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek 

staje się bardziej człowiekiem: bardziej >jest<”31. Bez kultury człowiek zatraca swoją tożsamość, 

świadomość tego, kim jest, stając się tym samym łatwym narzędziem w rękach ideologów różnej maści. 

Pisał o tym również wybitny angielski pisarz i filozof C.S. Lewis: „Jednak gdy nasza dusza, to znaczy 

nasza tożsamość, zostanie już oddana, zyskana w ten sposób władza nie będzie należała do nas. W 

rzeczywistości staniemy niewolnikami i marionetkami tego, czemu oddaliśmy duszę”32.    

Przedstawiona ideologia multikulturalizmu z założenia rezygnuje z pojęcia narodu, jest 

ponadnarodowa. Inaczej jest w cywilizacji łacińskiej, której apologetą jest Feliks Koneczny. Naród – 

zdaniem Konecznego – to zrzeszenie cywilizacyjne, posiadające ojczyznę i język ojczysty. Musi również 

należeć do jednej i tej samej cywilizacji. „Przez narody dopiero osiąga cywilizacja łacińska swe szczyty 

i może zmierzać raźniej ku supremacji sił duchowych”33. W dyskusji wokół sprawy uchodźców należy 

także uwzględnić perspektywę narodową. Nie bez znaczenia byłoby także wnikliwsze zapoznanie się 

zmyślą Feliksa Konecznego. Jakiś renesans jego myśli daje się już zaobserwować, szczególnie w 

środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.  

Wnioski 

Dlaczego powinniśmy zapoznać się z myślą Feliksa Konecznego? Otóż, w obliczu nowych utopii, mitów 

i ideologii, w tym ideologii wielokulturowości, które powstają w ciągle dynamicznie rozwijającym się 

świecie, należy przypominać uniwersalny dorobek cywilizacji łacińskiej, z jej aposterioryzmem, 

personalizmem i antyidealizmem. Tylko cywilizacja łacińska pozwala na wolny i pełny rozwój człowieka, 

 
29 Por. M. Ryba, Multikulturalizm w Europie, dz. cyt., s. 48. 
30 Por. Tamże, s. 49. 
31 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2.06.1980, w: Przemówienia i homilie, Kraków: Znak 

1997, s. 270n. 
32 C.S. Lewis, Koniec człowieczeństwa, tłum z j. ang. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2013, 

s. 85. 
33 F. Koneczny, O ład historii, dz. cyt., 40. 
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w odróżnieniu do wszystkich innych istniejących cywilizacji, w łonie których – jak zauważa P. 

Skrzydlewski – powstają działania i formy organizacji wręcz barbarzyńskie i nieludzkie, uwłaczające 

godności człowieka34. Jednostka w takich cywilizacjach się nie liczy. Zrzeszenia takie określamy mianem 

„gromadności”, która łączy się z jednostajnością, za którą idzie bierność,   obojętność na sprawy 

publiczne, a w końcu wytwarza się stagnacja. Zrzeszenia takie przypominają maszynę, w której 

wszystkie trybiki działają według wcześniej wyznaczonego w sposób aprioryczny planu. Taki obraz 

społeczeństwa jest całkowicie różny od tego w cywilizacji łacińskiej, w której dominuje wolność i 

twórczość, człowiek może powiedzieć nie, nawet samu Bogu. Dlatego może ateiści tak dobrze się czują 

w społeczeństwach chrześcijańskich. Supremacja cywilizacji łacińskiej nie powinna skłaniać do 

siłowego jej narzucania. Cywilizacja to kultura, moralność, obyczaje, a  tego nie da się narzucić, 

potrzeba raczej wychowania.   

Z dotychczasowych rozważań wynika konieczność obrony cywilizacji łacińskiej, zaproponowanego 

przez nią moralności i ładu. Tylko w ten sposób możemy pomóc innym, jeżeli sami zachowamy swoją 

własną tożsamość, która wiąże się z suwerennością wewnętrzną i porządkiem moralnym (ordo 

moralis). W przypadku utraty własnej tożsamości całe prawo siłą rzeczy zaczyna opierać się o arbitralne 

sądy tzw. większości, która de facto nie zawsze jest większością, bo nie wszyscy chodzą na wybory. 

Przedstawiona w niniejszym tekście ideologia multikulturalizmu stanowi realne zagrożenie dla ładu i 

koherentności wspólnot narodowych, przeciwdziała suwerenności narodowej, niszczy tożsamość 

człowieka. Stanowi ona o tyle zagrożenie, o ile niszczy ład i wspólnotę narodową.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
34Por. P. Skrzydlewski, Polityka.., dz. cyt., s. 156. 
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Resume. The article presents methods of multi-criteria analysis of systems based on several strategies 

in order to support decision-making for choosing the most appropriate option. 

Keywords: multi-criteria analysis, selection strategy, system evaluation. 

 

Formulation of the problem. The tasks of selecting the most appropriate option for multiple strategies 

have always appeared during planning of the armed forces development. These tasks are solved based 

on a number of indicators that comprehensively characterize strategy, versions or systems. Examples 

of the strategies include: the importance or value of weapons systems and military equipment; a 

possibility of their implementation; a possibility of maintenance, etc. The solution may lie in choosing 

the most rational option described by the number of diverse criteria. A significant number of 

indicators, which have different dimensions and different impacts (weight) on the decision are used. 

It is very important to develop approaches that allow to solve of prioritization choice tasks by expert 

methods, which to a certain degree are subjective, require less time, but they are more evident, flexible 

and allow adjusting assumptions during evaluation of choices. At the same time, expert methods 

provide an opportunity to incorporate the classic analytical methods into their procedures. 

Analysis of basic research and publications. A large number of domestic and foreign studies are 

devoted to the multi-criteria choice of priority options of projects, systems and solutions. The basic 

principles of solving multicriteria problems are given in [1]. The work reported in [2-4] is devoted to 

solving certain problems of optimal choice in civilian branches.  

Objectives of the article are to offer multi-criteria expert methods of solving the problem of the priority 

choice of systems in the military sphere by incorporating classical analytical methods; and to provide 

examples of practical application of these methods. 

Presenting main material. Let's consider two methods of choosing the most appropriate option for 

several strategies and for a number of indicators that characterize this option. 
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1. Multiple Criteria Analysis for preferred choice based on several strategies35 

Suppose it is necessary to choose an i-th weapon system from N systems              (
_____

,1 Ni = ),  to satisfy 

K strategies the most.  

Each j-th strategy (j=
____

,1 K ) may be described by criteria хjl (
_____

,1 Ljl = ). The number of criteria (Lj ) can be 

different for each strategy. It is important that the criteria fully describe the strategy. For example, the 

following criteria can be used for the strategy ‘value for the troops’: fast positive impact on combat 

effectiveness; the longevity of the system; investment; risks associated with implementation; 

versatility; low maintenance cost, etc. The following criteria can be used for the strategy ‘ability to 

implement’: cost; availability of trained personnel; access to technology; availability of necessary 

partnerships, etc. For multiple criteria it is possible to identify their interdependence and reduce their 

number by a matrix of cross-impact analysis (given in Table 2). 

Each criterion хjl is given an appropriate weight rjl in the range of (0…1) by experts or by other analytical 

methods. The weight rjl evaluates the importance of хjl criteria for j-th strategy. rjl=1, when it completely 

defines the strategy, and rjl =0, when it is not important for the strategy. The sum of all weights has to 

be equal to 1, i.e.   
=

Lj

l

r
1

jl = 1,  (j=
____

,1 K ). 

For j-th strategy we will define pijl (
_____

,1 Ljl = ), a correspondence rating of the i-th system for criteria хjl. 

The rating pijl is defined by experts or by other analytical methods in the range (0…1). Rating of i-th 

system pijl is 1 when the system completely corresponds to the criteria хjl and pijl is 0, when it doesn’t. 

It should be noted that the rating pijl of specific l-th criterion for all systems have to be defined by the 

same method. 

These data for each j-th strategy should be put in Table 1. 

The evaluation of Eij of i-th system on all Lj criteria for j-th strategy can be defined by formula    

).,1;,1(,
__________

1

KjNiprE
l

Lj

l

ijljlij ===
=  

The higher Eij of і-th system is, the more it corresponds to j-th strategy. The system is considered as 

priority when it satisfies the condition of 0,67 ≤ Eij ≤ 1 for each strategy. Systems which fall in the range 

of 0,34 ≤ Eij≤ 0,66 might also be considered, the rest of the systems/options are not considered as 

priorities.  

 

 

 

 

 
35 This material is prepared based on the presentations by Professor Ann Fitz-Gerald from Cranfield University 
at Ivan Cherniakhovskyi National Defence University of Ukraine in 2017.  
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Table 1 

 Systems, which are evaluated on 1st strategy (j=1) 

System 1, (i=1) System 2, (i=2) …. System N, (i=N) 

 

Criteria хjl 

Weight 

r1l(l=1…L1) 

Rating 

p11l 
l

L

l

l pr 11

1

1

1


=

 
Rating 

p21l 
l

L

l

l pr 21

1

1

1


=

 
  Rating 

pN1l 
lN

L

l

l pr 1

1

1

1


=

 

Criterion х11 r11 p111 r11 p111 p211 r11 p211   pN11 r11 pN11 

Criterion х12 r12 p112 r12 p112 p212 r12 p212   pN12 r12 pN12 

….  … … … … …   … … 

Criterion х1L1 r1L1 p11L1 r1L1 p11L1 p21L1 r1L1p21L1   pN1L1 r1L1 pN1L1 

 0≤r1l ≤1,0 

1
1

1

1 =
=

L

l

lr
 

0≤p11l≤1,0 

(l=1…L1) 

E11=

l

L

l

l

l

pr 11

1

1

1


=

 0≤p21l≤1,0 

(l=1…L1) 

E21= 

l

L

l

l

l

pr 21

1

1

1


=

 
  0≤pN1l≤1,0 

(l=1…L1) 

ENl= 

lN

L

l

l

l

pr 1

1

1

1


=

 

 

If the systems/options are evaluated by two strategies, it is convenient to present results in the 

Strategy Value Matrix format (Fig. 1). Priority will be given to systems for which evaluation Eij are 

located in the square A (0,67…0,67...1). In the case of three strategies priority will be given for 

systems for which evaluation Eij are located in the cube (0,67...0,67...0,67...1). 

In practice, the choice of preferred option, as a rule, is carried out based on two strategies. In case of 

more than two strategies, their evaluation may be done sequentially in pairs. In this case, the 

comparison of evaluation is carried out on the Strategy Value Matrix. Also for convenience of 

calculation the following assumptions are made: 
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                                             Strategy 2 

            1             0,67                 0,33             0 

 

 

 

0,67 

 

 

Priority 

 

 

 

Selective 2nd priority 

 

 

 

Monitor in case value and 

ability increases 

 

 

 
Sr

at
eg

y1
 

 

Selective 2nd priority 

 

 

 

Selective 3d priority 

 

 

 

 

Monitor in case value and 

ability increases 

 

 

0,33 Monitor in case value 

increases 

 

Monitor in case value 

increases 

 

 

 

Do not consider 

 

 

Figure 1. Strategy Value Matrix 

weight rjl (
_____

,1 Ljl = )  for j-th strategy are given in  the range (0…10), provided something of a sum 

equal to 30,  
=

Lj

l

r
1

jl = 30, (j=
____

,1 K ); 

degree of pijl, correspondence rating of the i-th system for criteria хjl, is estimated in the range of 

(0…10); 

the number of criteria for each system’s evaluation is no more than five (Lj≤ 5), and the number of 

strategies - two (K= 2). 

Under these assumptions Eij of i-th system evaluation for the j-th strategy will be in the range 

(0…300). 

The systems with evaluations Eij in the range (300…200) for each j-th strategy will be prioritized. 

Systems/options which have Eij in the range (200…100), should also be taken into consideration, the 

rest of the systems can be considered after additional studies, if necessary. 

Example 1. A decision must be taken on the development of surveillance/intelligence system of the 

ground objects. Five options are offered for consideration: 

option "Sensors", based on dispersed ground sensors; 

option "Network", which is built on a network linking together existing intelligence tools; 

option "Radar", based on the development of a specialized radar; 

option "Drone", based on unmanned systems; 

option "Helicopter", built on a helicopter platform. 
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The task is to select the best option. 

Evaluation of these systems will be done for two strategies: ‘The value for the Army’ and ‘Ability to 

implement’ in a defined time. 

To assess the strategy of ‘Value for the Army’ the following characteristics may be used: efficiency of 

deployment; secrecy; operating in all-weather; time of non-stop working; versatility; mobility; 

reliability; range and likelihood of objects exposure. 

For evaluation of the strategy ‘Ability to Implement’ the following characteristics can be used: cost; 

rapid implementation; availability of trained personnel; availability of technologies; availability of 

necessary infrastructure; availability of training system; availability of appropriate regulations. 

Some of these characteristics are interdependent, such as availability of training system and 

availability of trained personnel. With cross-impact analysis matrix (Table 2) we can determine the 

characteristics that describe accepted strategy more fully. 

Table 2 

 

Strategy 

‘Value for the Army’ 

 

Ef
fi

ci
en

cy
 o

f 
 

d
ep

lo
ym

en
t 

Se
cr

ec
y 

A
ll-

w
ea

th
er

 

o
p

er
at

in
g

 

Ti
m

e 
o

f 
n

o
n

-s
to

p
 

w
o

rk
in

g 

V
er

sa
ti

lit
y 

R
an

ge
 

U
p

ti
m

e
 

M
o

b
ili

ty
 

lik
el

ih
o

o
d

  o
f 

o
b

je
ct

s 

ex
p

o
su

re
 

 

Efficiency of  

deployment 
Х 0 0 0 0 0 + 0 0 +1 

Secrecy 0 Х 0 0 0 - 0 0 0 0 

All-weather operating 0 0 Х 0 0 0 0 0 0 0 

Time of non-stop 

working 
0 0 0 Х 0 0 + 0 0 +1 

Versatility 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 

Range of Action 0 0 0 0 0 Х 0 0 + +1 

Uptime 0 0 0 0 0 0 Х 0 + +1 

Mobility 0 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 

Likelihood of objects 

exposure  
0 0 + + 0 0 + 0 X +3 

Legend:+   positive effect;  ++ considerable  positive effect; 

-     negative effect;  -- considerable  positive effect;0-neutral effect. 

For evaluation of the strategy ‘Value for the Army’ we’ll use the following five criteria: efficiency of 

deployment; uptime; range of actions; the likelihood of exposure the objects; time of non-stop 

working. 

For evaluation of the strategy ‘Ability to Implement’ a cross-impact analysis matrix is constructed. It 

allows for selection of the following four characteristics: cost; rapid implementation; availability of 

trained personnel; availability technologies. 
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Evaluation of the systems on these two strategies is summarized in Table 3, 4. 

All ratings pi1l for all systems (i=1…5) of the strategy ‘Value for the Army’ (j=1), except two, are to be 

defined by experts. The ratings for the range (pi13) and the likelihood of exposure the objects (pi15) will 

be determined analytically using the following example. 

Let’s assume that the Customer defined the range and likelihood of exposure for all systems to be no 

less than 45 km and 0,8 accordingly. Systems that are being evaluated have the following ranges and 

likelihoods of objects exposure: "Sensors" (36 km; 0,65); "Network" (20 km; 0,75); "Radar" (52 km; 

0,8); "Drone" (33 km; 0,75); "Helicopter"(50 km; 0,85). 

For this example, the compliance degree of rating pijl to the stated characteristics will be determined 

as follows. The range - as the ratio of actual detection range to the regulatory one (45 km), in the 

case when the actual range extends to the regulatory one - pijl is 10. As for the likelihood of exposure: 

when the “real” likelihood of exposure (Pr) is more regulatory one (Pn) then pijl is 10; in case it is less 

than the regulatory one (Pr ≤ Rn) then pjil = ln (1-Pr)/(1-Rn)*10. In the physical sense it means 

reciprocal number of systems that need to be applied to get the desired likelihood of exposure. 

Table 3 

 Systems, evaluated on strategy ‘Value for the Army’(j=1) 

  "Sensors"(i=1) "Network" 

(i=2) 

"Radar"  

(i=3) 

"Drone"  

(i=4) 

"Helicopter" (i=5) 

Criteria 

х1l(l=1...5) 

 Weight 

r1l(l=1...5

) 

Rating 

p11l 


=

5

1

111

l

ll pr
 Rating 

p21l 


=

5

1

212

l

ll pr
 Rating 

p31l 


=

5

1

311

l

ll pr
 Rating 

p41l 


=

5

1

411

l

ll pr
 Rating 

p51l 


=

5

1

511

l

ll pr
 

Efficiency of  

deployment 
4 10 40 8 32 8 32 7 28 5 20 

Time of non-stop 

working 
5 8 40 6 30 7 35 5 25 3 15 

Range  7 8 56 4 28 10 70 7 49 10 70 

Uptime 5 2 10 7 35 7 35 6 30 5 25 

Likelihood of 

exposure the 

objects 

9 7 63 9 81 10 90 9 81 10 90 

 30 Е11=209 Е21=206 Е31=262 Е41=213 Е51=220 

Under these assumptions the rating for the range (pi13) and the likelihood of  exposure (pi15) for all 

systems will be: "Sensor" (36 km/45 km*10 = 8;   ln(1-0,65)/ln (1-0,8)*10=6, 5 → 7); "Network"  

(20km/45km *10 = 4,4 → 4;               ln (1-0,75)/ ln (1-0,8)*10 =8,6 →9); "Radar" (52km/45km *10 

→10; ln (1-0,8)/        ln (1-0,8)*10 = 10); "Drone" (33km/45km*10 =0,7 →7; ln(1-0,75)/ln(1-0,8)*10 

→9); "Helicopter" (50km / 45km →10; 10). 

For the strategy of "ability to implement" we will put the data in Table 4. 
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Table 4  

 Systems, evaluated on strategy “Ability to implement” (j=2) 

  "Sensors"(i=1) "Network" 

(i=2) 

"Radar" 

(i=3) 

"Drone" 

(i=4) 

"Helicopter" 

(i=5) 

Criteria 

х2l(l=1…4) 

Weight 

r2l(l=1..

4) 

Rating 

p12l 


=

4

1

122

l

ll pr
 Rating 

p22l 


=

4

1

222

l

ll pr
 Rating 

p32l 


=

4

1

322

l

ll pr
 Rating 

p42l 


=

4

1

422

l

ll pr
 Rating 

p52l 


=

4

1

522

l

ll pr
 

Low cost 10 7 70 8 80 5 50 10 100 4 40 

Rapid 

implementation  
9 6 54 8 72 8 72 8 72 8 72 

Availability of 

trained personnel 
5 7 35 8 40 7 35 9 45 7 35 

Availability 

technologies 
6 4 24 9 54 8 48 7 42 6 36 

 30 Е12=183 Е22=246 Е32=205 Е42=259 Е52=183 

 

Place the evaluation of the systems in two-dimensional Strategy Value Matrix. 

Conclusion: The priority have the systems “Network", "Radar" and "Drone", which scored more than 

200 points for both strategies and located in the square (300...200…200), Figure 3. However, we 

should not ignore the other options. Even tentative assessment we conducted indicates the need for 

more research and, perhaps, we have to design a new system which combines the positive elements 

of the systems, which scored more than 200 points.  

It should be taken into account that the final result is affected by weights rjl, determined by experts. 

Therefore, the selection of experts for defining the weights requires special attention. It is also 

advisable to determine pijl, the rating of the i-th system for criteria хjl, by special analytical/numerical 

and practical methods. 
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Figure 3. Comparison of the systems at the Strategy Value Matrix 

2. Rational choice on a number of characteristics in different scenarios 

Suppose it is necessary to select і-th system from N (
_____

,1 Ni = ) which are used in different M 

scenarios/missions and are described by the criteria хjl (j=
____

;,1 M jLl
_____

,1= ). The selected system has to 

satisfy all scenarios/missions. Number of criteria хjl for the missions may be different. 

Each j-th scenario/mission (j=
____

,1 M ) is given an appropriate rating rj in the range of (0…1) by the 

customer (or experts). The sum of all ratings has to be equal 1,    =
=

M

j

jr
1

1. All criteria xjl are given 

appropriate weights kjl, ,1
1

=
=

jL

l

jlk  (j=
____

,1 M ). These weights are determined by importance of 

appropriate criteria for the scenario. Within one scenario weights have the same meaning for all N 

systems.  

Let’s define so-called ‘basic system’ for comparison of all systems, evaluated for the selection. 

Comparison of the i-th system with the basic one on l-th criterion in the j-th scenario will be 

differentiated by qualitative correspondence rating ріjl, that can possess one of five values/options: 

 

 

 

Helo 

Sensor 
Drone 

Radar 

Network 
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           +2,  when the system is "much better" than basic one; 

          +1,  when the system is "better" than  basic one; 

ріjl =       0,  when the system is equal the basic one; 

           -1,  when the system is worse than the basic one; 

           -2,  when the system is much worse than basic one 

Evaluation of i-th system Ei on all Lj criterion in all M scenario can be defined by a formula:          

,
111


===

=
jj L

l

ijljl

L

l

M

j

ji pkrE (і ).,1
_____

N=  

For convenience and visualization all comparative characteristics for each j-th scenario are put in 

Table 5. 

The best is a i-th system with the maximum Ei  score. 

 

Below is an example for this method. 

 

Table 5 

 Systems which are compared,  i=1…N 

1st scenario (j=1), rating  r1 

Criteria 

(l=1…Lj) 

Weight of 

criteria   

kjl, (l=1…L1) 

Basic 

Syste

m“А” 

System 1 


=

1

1

11111    ;
L

l

lll pkp  

 

… 

System N 


=

1

1

111 ;
L

l

lNllN pkp  

Criterion 1 

(l=1) 

k11 

 

…Equal to “А” 

p111 =0; 

0*k11=0 

… Much better" than “А” 

pN11 =+2; 

+2*k11= 2k11 

Criterion 2 

(l=2) 

k12 …Much worse than “А” 

р112 =-2; 

(-2)*k12= -2*k12 

… Much worse than “А” 

pN12 =-2; 

(-2)*k12= -2k12 

… … … … … 

Criterion L1 

(l= L1) 

k1L1 …Better than “А” 

р11L1 =+1; 

(+1)* k1L1= 1* k1L1 

… …Better than“А” 

pN1L1 =+1; 

(+1)* k1L1= 1k1L1 
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Evaluation of the 

systems in scenario 1 
 


==

=
11

1

111

1

11

L

l

ll

L

l

pkE  
 


==

=
11

1

1

1

1

L

l

lNNl

L

l

N pkE
 

2nd scenario (j=2), rating  r2 

… …  …  … 

Evaluation of the 

systems in  scenario 2  ,
22

1

122

1

12 
==

=
L

l

ll

L
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Example 2. A decision has to be taken on procurement of a transport helicopter for the Armed 

Forces. There are three options for consideration: Mi-8MSB-B (Ukraine), NH90 (Airbus Helicopter), 

AW-149 (AgustaWestland). The helicopter is planned to be used in four roles: 1st- transportation 

(65%, r1 = 0,65); 2nd- search and rescue (15%, r2 = 0,15 ); 3d - medical evacuation  (15%, r3 = 0,15); 4th - 

fire support (5%,  r4 = 0,05). 

Need to select the best helicopter. 

The Mi-8MT helicopter we will use as “the basis” for comparison of all helicopters. General 

characteristics of these helicopters are given in Table 6. 

Results of the helicopter evaluations are summarized in Table 7. 

As we can see from the results of calculations AW-149 and Mi-8MSB-B (as a transport helicopters) 

get the best score mostly because of their low cost, high practical ceiling (especially Mi-8MSB-B) and 

good capacity. NH-90 loses because of its high cost. In our case the cost has quite high weight. For 

other buyers the cost can be not so important, the weight of this criterion will be lower and NH-90 

would get a better score. Contrastive analysis of all helicopters in different roles/missions allows, in a 

simple way, for defining their strengths and weaknesses. In order to make the final decision it is 

recommended to analyse these helicopters by multiple criteria such as "ability to implement" and 

"ability to maintain". 

Table 6* 

 Helicopter for 

comparison 
Helicopters for selection 

General Characteristics* Мі-8МТ(Мі-17) Мі-8МSB-В AW-149 NН90 

Max. take off mass, 

kg 

13000 12500 8600 10600 



 

SDIRECT24 2(2)/2018     36 
 

Crouse speed, km/h 240 240 287 280 

Range, km 610 600 800 800 

Practical ceiling, m 4500 8000 2700 6000 

Capacity 24 max troops or 12 

wounded or  4000 kg 

external load 

30 max troops or 12 

wounded or  4000 

kg external load 

18 max troops or; 2720 

kg external load 
2500 кг 

Cost, million $ 17 9 13 32 

Main Armament Rocketpods, 

machine-guns 

Rocket pods, 

machine-guns 

Rocket launchers 81 mm, air-

to-surface, and machine-guns 

7.62 mm and  12.7/20 mm 

Torpedoes, bombs; 

Missiles: anti-submarine 

and/or air to surface 

missiles (NFH version), 2x 

door gun 

*) Characteristics of helicopters were chosen from different sources and are not official ones. 

 

Conclusion. The examples of practical application of the multi-criteria approach confirm the 

feasibility of the approach to solving a wide range of rational choice tasks by using peer review and 

analytical and experimental evaluation. The combination of expert estimates and analytical 

calculations is an advantage. It allows for creation of more options for the evaluation, for 

identification of their corresponding strengths and weaknesses, and for defining of alternative 

solutions. 

It should also be noted that human factor plays a significant role (both positive and negative) in 

making decisions, particularly in the military area. These methods can also assess such effects. They 

are simple, clear and yield practical results both in the short term and in the long term. 
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Table 7 

Roles 

(j=1,4) 

М=4 

General characteristics 

in roles(l=1…7) 

Weight 

kjl, 
(l=1…L) 

 Mi-8MСБ- В 

(i=1) 

AW-149 

(i=2) 

NН90 

(i=3) 

Tr
a

n
sp

o
rt

a
ti

on
, j

=1
,  

R
1=

 0
,6

5
 

Cost 0,30 

B
as

ic
  h

el
ic

o
p

te
r 

 М
і-

8М
Т 

 

+2*0,3=0,6 +1*0,3=0,3 -2*0,3=-0,6 

Range 0,20 0*0,20=0 +2*0,20=0,4 +2*0,20=0,4 

Cruise speed 0,10 0*0,1=0 +2*0,10=0,20 +2*0,1=0,2 

Practical Ceiling 0,10 +1*0,1=0,1 -2*0,10=-0,2 +1*0,1=0,1 

Capacity 0,15 0*0,15=0 -2*0,15=-0,3 -2*0,15=-0,3 

Armament 0,05 0*0,05=0 +1*0,05=0,05 +2*0,05=0,1 

Defence 0,10 0*0,1=0 +1*0,1=+0,1 +2*0,1=0,2 


==

=
11

1

11

1

1

L

l

lil

L

l

i pkE (i=1…3)
 Σ=1,0 (0,6+0+0+0,1+0+0+0) 

= + 0,7 

+0,3+0,4+0,20-0,2   -

0,3+0,05+0,1=      + 

0,55 

-0,6+0,4+0,2+0,1-0,3 

+0,1 +0,2 =+0,1 

Se
a

rc
h

 a
nd

 r
es

cu
e,

j=
2

,r
2
=0

,1
5 

 

Cost 0,25 +2*0,25=0,5 +1*0,25=0,25 -2*0,25=-0,5 

Range 0,25 0*0,25=0 +2*0,25=0,5 +2*0,25=0,5 

Cruise speed 0,10 0*0,1=0 +2*0,10=0,2 +2*0,1=0,2 

Practical Ceiling 0,05 1*0,05=0,05 -2*0,05=-0,1 +1*0,05=+0,05 

Capacity 0,18 0*0,18=0 -1*0,18=-0,18 -1*0,18=-0,18 

Armament 0,05 0*0,05=0 +1*0,05=0,05 +2*0,05=0,1 

Defence 0,12 0*0,12=0 +1*0,12=+0,12 +2*0,12=0,22 


==

=
11

1

22

1

2

L

l

lil

L

l

i pkE (i=1…3)
 Σ=1,0 0,50+0+0+0,05+0+0 

+0 = + 0,55 

0,25+0,5+0,2-0,1     -

0,18+0,05+0,12  

= +0,84 

-0,5+0,5+0,2+0,05-0,18 

+0,1+0,22= +0,39 

 M
ed

ic
a

l e
va

cu
a

ti
on

, j
=3

, r
3=

0
,1

5
 

 

Cost 0,20 +2*0,2=0,4 +1*0,20=0,2 -2*0,2=-0,4 

Range 0,20 0*0,2=0 +2*0,2=0,4 +2*0,2=0,4 

Cruise speed 0,15 0*0,15=0 +2*0,15=0,30 +2*0,15=0,15 

Practical Ceiling 0,0 +1*0=0 -2*0=0 +1*0=0 

Capacity 0,20 0*0,2=0 -1*0,2=-0,2 -1*0,2=-0,2 

Armament 0,10 0*0,1=0 +1*0,1=0,1 +2*0,1=0,2 

Defence 0,15 0*0,15=0 +1*0,15=0,15 +2*0,15=0,3 


==

=
11

1

33

1

3

L

l

lil

L

l

i pkE (i=1…3)
 Σ=1,0 0,4+0+0+0+0+0+0,15=

+ 0,40 

+0,2+0,4+0,3+0-0,2 

+0,1+0,15 =+0,95 

-0,4+0,4+0,15+0-0,2 

+0,2+0,3 =+0,45 
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Fi
re

 s
u

p
po

rt
,j=

4
, r

4=
 0

,0
5

 

 

Cost 0,15 +2*0,15=0,30 +1*0,15=0,15 -2*0,15=-0,3 

Range 0,20 0*0,20=0 +2*0,20=0,4 +2*0,2=0,4 

Cruise speed 0,15 0*0,15=0 +2*0,15=0,30 +2*0,15=0,30 

Practical Ceiling 0,0 +1*0=0 -2*0=0 -2*0=0 

Capacity 0,10 0*0,1=0 0*0,1=0 0*0,1=0 

Armament 0,20 0*0,2=0 +1*0,2=0,2 +2*0,2=0,4 

Defence 0,20 0*0,2=0 +1*0,2=+0,2 +2*0,2=0,4 


==

=
11

1

44

1

4

L

l

lil

L

l

i pkE (i=1…3)
 Σ=1,0 0,30+0+0+0+0+0+0= 

+0,30 

0,15+0,4+0,30+0     

+0+0,2+0,2=+1,25 

-0,3+0,4+0,30+0+0 

+0,4+0,4= +1,2 

Evaluation of helicopters ij

M

j

ji ErE 
=

=
1

 

(і=1,2,3) 

0,65*0,7+0,15*0,55+ 

0,15*0,4+0,05*0,30= 

=+0,60 

0,65*0,55+0,15* 

0,84+0,15*0,95+ 

0,05*1,25=+0,67 

0,65*0,1+0,15*0,39 

+0,15*0,45+0,05*1,2 

=+ 0,25 
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Metodyczne rozwiązania złożoności 

przedsięwzięć w fazie inicjalizacji i planowania 

projektu 
Abstract 

A method to approach the endeavor complexity in a project initiation and planning phases 

Projects’ fate is determined by the complexity of the endeavor. Conscious analysis of the 
complexity main sources and the noticeable symptoms allows to define the systematic approach and 
measures to deal successfully with the project complexity. In this paper the dynamic complexity is 
considered to be the main challenge and subsequently is the focus of the undertaken measures, yet 
the structural complexity not being neglected. In view of the complex project characteristics, the 
cybernetic approach is considered as the most appropriate for efficient project goal achievement. An 
example of the successful deployment in the initiaton and planning phases in the development of the 
national command and control system demonstrate the correctness of this approach, setting the 
sustainable base for currently taking place realization. 
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Streszczenie 

 

Sukces projektu jest zdeterminowany podejściem do jego złożoności. Świadoma analiza głównych 
źródeł i symptomów złożoności pozwala na zdefiniowanie systematycznej i skutecznej metody 
prowadzenia projektu. Dynamiczna złożoność oceniana jest jako główne wyzwanie. W kontekście cech 
projektu, cybernetyczne podejście uznane jest jako rokujące największe prawdopodobieństwo 
właściwej reakcji na dynamikę w projekcie i skutecznego jego poprowadzenia. Przytoczony przykład 
faz inicjacji i planowania projektu budowy systemu zarządzania i dowodzenia ilustruje podjęte 
działania i przyjęte kryteria decyzyjne. Będąca w trakcie realizacja i pozytywna opinia szwajcarskiego 
odpowiednika NIKu po tegorocznej kontroli, potwierdzają skuteczność podejścia. 

 

Wstęp 

Powstanie i rozwój metod prowadzenia projektów zawdzięczamy przedsięwzięciom wojskowym. 
Wiener (1948, 1961) pracował nad sterowaniem rakiet, zespół POLARIS opracował program PERT do 
prezentacji zależności (Sharma 2006, Stires and Murphy 1962). Z drugiej strony projekty MANHATAN, 
ATLAS, POLARIS (Lenfle & Loch 2010), Eurofighter-Typhoon i A400 (Banfeld 2011), czy ostatni projekt 
Systemu Wsparcia Dowodzenia Armii Szwajcarii (Graf-Litscher 2013) były sumą prób i błędów: 
kosztownymi przedsięwzięciami, z dalekimi od metodycznego prowadzenia, projektami. 
Nieokreśloność czasu w tych projektach była bardziej odczuwalnym skutkiem, niż nawet wielokrotne 
przekroczenia budżetów (o ile takowe budżety w ogóle były przewidziane ( Söderlund 2012, Brady et 
al. 2012)) . Cywilne projekty niekoniecznie wykazują tutaj lepsze wyniki: przez ostatnie 20 lat plus 
minus tylko 30-40% projektów wykonanych zostało w planowanym czasie przy założonych kosztach 
dostarczając oczekiwanych wyników (Standish Group 2014). W pierwszym okresie tworzenia się metod 
prowadzenia projektów, złożoność (ang. complexity) w projektach wiązano z przedmiotem, przenosząc 
doświadczenia z teorii systemów na analizę wzajemnych zależności i rozkład złożonych systemów na 
prostsze (Boulding 1956, Ashby 1956, Von Bertalany 1968). Hirschman (1967) jako pierwszy 
sformułował tezę, że nie tyle ilość elementów i ich powiazań (podejście systemowe), co trudności w 
ustaleniu procesów i metod dynamicznej interakcji decydują o możliwości realizacji złożonego 
projektu. I jakkolwiek złożoność jest w literaturze nt. prowadzenia projektów nieprecyzyjnie 
zdefiniowana i niejednoznacznie określona, braki koncepcyjne i braki metod potraktowania złożoności 
w projektach są podstawowymi źródłami ich niepowodzeń (Geraldi 2011). 

Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do analizy przyczyn złożoności w projektach i syntezy 
metody skutecznego podejścia do wyzwania w fazach inicjacji i planowania projektów bezpieczeństwa 
na przykładzie systemu zarządzania i dowodzenia straży granicznej i służby celnej w Szwajcarii.  

 

Złożoność w projektach 

Neil Johnson określa złożoność jako fenomen zbioru interaktywnych, wzajemnie na siebie 
oddziaływujących elementów (Johnson 2010). W świecie algorytmów Kolmogorov określił złożoność 
przez minimalną ilość policzalnych zasobów, niezbędnych do wyspecyfikowania obiektu (Kolmogorov 
1965). Gell-Mann (1994) uogólnił złożoność, wyrażoną długością opisu, jako przeciwieństwo dwóch 
extremów: bardzo krótki opis systemów uporządkowanych z jednej strony i równie krótki opis chaosu. 
Złożony system Gell-Manna jest zbiorem oddziaływujących na siebie wzajemnie elementów i relacji 
określających to oddziaływanie.  

Weaver (1948) zakwalifikował złożoność jako zorganizowaną (uporządkowaną), jeżeli wszystkie 
relacje między elementami są skorelowane i nieprzypadkowe.  Oznaczałoby to deterministyczne stany. 
Temu zdecydowanie zaprzeczają Waldrop (1992), Prigogine (1979), (który mówi, że złożone systemy 
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są niedeterministyczne) i Stewart (2002), sprowadzając wskutek fenomenu przypadkowości, 
przewidywalność złożonych systemów do prawdopodobieństwa przyjęcia określonego stanu. 
Bousquet (2009) jest zdania, że krótkoterminowa przewidywalność jest możliwa, co czyni wszelkie 
próby planowania zachowań w projektach mimo wszystko sensownymi. Drugie z ekstremów – 
złożoność niezorganizowaną, prowadzącą do chaosu - widzi Weaver w bardzo dużej licznie 
oddziaływujących na siebie elementów i braku korelacji. Złożone systemy znajdują się pomiędzy tymi 
dwoma ekstremami. 

Złożoność przedmiotu projektu (produktu) wiązana jest najczęściej z statyczną strukturą 
wzajemnie na siebie oddziaływujących elementów (Marquardt 2009). Modelowanie zachowań 
dynamicznych jest podejmowane poprzez wyróżnienie podsystemów z ograniczoną liczbą elementów 
i określenie wzajemnych oddziaływań takich podsystemów. Metodę wydzielania podsystemów 
zastosowali także Assan et al. (2013) do dekompozycji struktur organizacyjnych złożonych projektów. 
Ponieważ człowiek, pracujący w projekcie w tych strukturach jest sam w sobie systemem otwartym o 
bardzo wysokim stopniu złożoności, ograniczona jest przewidywalność stanów podsystemów i ich 
wpływu na całość projektu (przypisywany Edwardowi Lorenzowi efekt motyla: złożenie skrzydeł motyla 
w Azji może mieć wpływ na tornado w Ameryce 2 lata później (Curlee i Gordon 2011, Taleb 2010). 

Dopuszczając przypadkowość w stanach przyjmowanych przez tak złożony system systemów, 
wydzielenie systemów z elementów o większym oddziaływaniu na siebie i próba sterowania stanami, 
jakie przyjmuje tak wydzielony system, prowadzą do pewnej stabilności w zamierzanym zakresie 
zachowań pojedynczych (pod-) systemów jak i całego systemu systemów. (Ninck at al. 2014). Niemniej 
i ta ograniczona stabilność uwarunkowana jest prawdopodobieństwem (Stewart 2002). 

Łącznie (złożone) struktury systemu systemów produktu i podobnie organizacji określane są 
strukturalną złożonością projektu (Geraldi et al. 2011, Brady and Davies 2014). Bosch-Rekveldt et al. 
(2011) powiązali struktury produktu i organizacji z naturalnym wydzielonym systemem jakim jest 
otoczenie, wprowadzając ramowy schemat postępowania z złożonymi projektami TOE (ang. Technics, 
Organisation, Environment).  

W rzeczywistości projektu, czynnik ludzki (El Sabaa 2001, Curlee i Gordon 2011) i czas  (Ramezani 
2012) wprowadzają decydujące elementy złożoności projektu. O ile przestrzeń stanów może być 
wielokrotnie wykorzystywana, umożliwiając proces uczenia się i sterowania, czas jest wielkością 
niepowtarzalną. Prowadzący projekt konfrontowany jest z koniecznością podejmowania decyzji w 
złożonych problemach, przy bardzo dużej niepewności i bardzo ograniczonym czasie (Rysunek 1). 
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Rysunek 1. Przestrzeń decyzyjna prowadzącego projekt (NATO RTO 2004) 

 

Dlatego do modelu postepowania Bosch-Rekveldta wprowadzony jest czwarty wymiar czynnika 
ludzkiego (Rysunek 2). O ile strukturalna złożoność swoje źródło znajduje w technice i dalej przechodzi 
do złożoności organizacyjnej i interakcji że środowiskiem, o tyle dynamiczna złożoność swoje źródło 
zmian znajduje przede wszystkim w czynniku ludzkim, warunkującym odpowiednie stany w otoczeniu 
środowiskowym, organizacyjnym i środowiskowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja, jakiej 
sobie najmniej 
życzymy 

Niepewność 

Czas na podjecie decyzji 

Złożoność 

Idealna  
sytuacja 

Organizacja 

Środowisko 

Czynnik ludzki 

Technika 

Strukturalna
Złożoność 

Dynamiczna Złożoność 



 

SDIRECT24 2(2)/2018     43 
 

Rysunek 2. Przestrzenie dynamicznej i strukturalnej złożoności w projekcie 

 

Grösser (2011) klasyfikuje obserwowalne problemy dynamicznej złożoności projektów w zakresie 
organizacji jako na pół transparente symptomy, identyfikując jako źródła złożoności opóźnienia 
spowodowane zatrudnieniem dodatkowych pracowników (np. w celu przyspieszenia), akumulacje 
(specyficzne doświadczenie w projekcie), nieliniowości (zachowania spowodowane innym rytmem 
pracy) i sprzężenia zwrotne (wpływ na komunikację).  

W modelu Lyneisa and Forda (2007) pod może niezbyt szczęśliwym pojęciem „cechy projektu” 
ujęte są obok zasobów i procesów, także modele mentalne prowadzącego projekt i jego proces 
decyzyjny – z punktu widzenia autora jedne z decydujących czynników sukcesu projektu. 

Dynamiczna złożoność projektu według Geraldi et al. (2011) manifestuje się w: 

•   Podejściu do przewidywanych (ryzyka) i nieprzewidywanych (problemy) niepewności 
w projekcie 

•   Podejściu do dynamiki rozwoju i zmian specyfikacji w trakcie projektu 
•   Podejściu do zmian w otoczeniu projektu (środowisko) 

•   Podejściu do pilności i terminów w projekcie 
•   Podejściu do interesariuszy w projekcie 

 

 

Cybernetyczne podejście do prowadzenia projektów 

Klucz do poradzenia sobie z złożonością widział Brooks (1975) w koncepcjonalnej integralności. 
Konsekwentnie koncepcyjną integralność przyjęto jako paradygmat metody prowadzenia projektów o 
dużym stopniu złożoności. 

Zarówno strukturalne jak i dynamiczne cechy złożoności systemu, w szczególności kwalifkacja 
Grössera (2011), odpowiadają założeniom cybernetycznego modelu Wienerta (1948, 1961).  

Prowadzenie projektu polega na obserwacji przebiegu realizacji zadań wykonawczych w pewnej 
sytuacji i podejmowaniu działań sterujących, mających na celu odpowiednią modyfikację tego 
przebiegu dla wypracowania planowanych rezultatów. Ilustruje to Rysunek 3.   

 

 

Rysunek 3. Petla sprzężenia zwrotnego 

 

Sprzężenie zwrotne w modelach prowadzenia projektów projektów pojawiło się dopiero w latach 
1990-tych – kiedy dzięki analizie efektywności dotychczasowych projektów dostrzeżono istotną role 
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procesu controllingu, prowadzonego na poziomie bieżącej kontroli postępów (Rodrigues and Bowes 
1996). 

Prowadzenie projektów jako suma realizowanych procesów, publikowane i stosowane przez  
autora od kilkunastu lat, znalazło dopiero w dwóch ostatnich latach uznanie i ku zaskoczeniu 
renomowanych zbiorów najlepszych praktyk, zostało przyjęte jako norma ISO 21500:2012 (2012) przez 
międzynarodowy zespół ekspertów. 

Sprzężenie zwrotne w projekcie zachodzi na trzech poziomach: 

1. Poprzez projekt. Realizowane procesy prowadzenia projektów wpływają na projekt. Modele 
od lat 1990-tych (Rodrigues and Bowes 1996). 

2. W cyklicznej powtarzalności realizacji zadań poszczególnych procesów prowadzenia projektów 
(proces podlega podobnemu mechanizmowi sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego – brak 
modeli w literaturze).  

3. W procesie decyzyjnym każdego interesarjusza, w szczególności prowadzącego projekt. 
 

Rys. 4 przedstawia sprzężenie zwrotne w projekcie i w procesach cybernetycznego podejścia do 
prowadzenia projektów (Lent 2013), Rysunek 5 - sprzężenie zwrotne w procesie decyzyjnym. 

Model mentalny odzwierciedla nasze widzenie sytuacji. Rolę modelu mentalnego w prowadzeniu 
projektów obok autora (Lent 2007) jednoznacznie określił także Ford (2009). Wcześniej stosowane 
praktyki oceny projektu na podstawie odniesienia do modeli zweryfikowanych tzw. dobrych praktyk, 
miały poskutkować modyfikacją modelu mentalnego, jednakoż bez precyzyjnego określenia tego celu 
(np. Coper et al. 2002).   

Wszystkie modele prowadzenia projektów, włącznie z modelami Forda (2009) koncentrowały się 
na sprzężeniach zwrotnych pierwszego i drugiego rzędu, w procesach zwanych dalej 
administracyjnymi, takimi jak planowanie, kontrola postępu, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka itd. 
(Przykład ISO 21500:2012 2012), z pominięciem efektu czynnika ludzkiego i związanych z tym 
nieuniknionych procesów związanych z osobowością prowadzącego projekt, członków zespołu i ich 
wzajemnej interakcji (Curlee i Gordon 2011). 
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Rysunek 4. Sprzężenie zwrotne w projekcie i w procesach jego prowadzenia 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Sprzężenie zwrotne w procesach decyzyjnych 

 

El-Sabaa (2001) przeanalizował przyczyny niepowodzeń w 126 projektach konkludując, że czynnik 
ludzki jest głównym, w ponad 85%, powodem tych niepowodzeń. Trafnie spointowali sytuację 
DeMarco i Listener: koncentracja na administracyjnych zadaniach w projektach, i niedocenienie roli 
czynnika ludzkiego, to jak „szukanie zgubionych w ciemnej ulicy kluczy na sąsiedniej, bo tam jest 
„lepsze światło””  (DeMarco i Lister 1999). 

    Kinicki (2011/2013) implementując holistyczny model przywództwa Best (2011/2014) wykazał 
możliwość i celowość modelowania cybernetycznego procesów związanych z czynnikiem ludzkim. W 
jego cybernetycznym modelu przywództwa sprzężenie zwrotne tzw. negatywne, odpowiada 
klasycznemu sprzężeniu zwrotnemu modyfikującemu dane wejściowe (monitorowanie efektywności 
współpracowników). Sprzężenie zwrotne tzw. pozytywne, modyfikuje metody: cele, wypracowanie 
decyzji, działanie/akcja (Rysunek 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Cybernetycczny modelu przywództwa Kinickiego (2011/2013) 
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Zastosowany model mentalny prowadzenia projektów L-Timer (Lent, 2013) oparty jest o analogię 
do zegara. Procesy administracyjne ujęte sa w 12 procesach odpowiadających godzinom w ciągu dnia 
(np. 07:00: Zarządzanie Osiągnieciem Celu aż po 18:00 –Ocena Wyników). 6 procesów związanych z 
czynnikiem ludzkim w cyklu dwugodzinnym zamodelowane jest od godziny 20:00 (Zarządzanie 
Sprawami Osobowymi). Aspekt modelu mentalnego, procesu decyzyjnego i zarządzania swoja 
osobowością, priorytetami i czasem ujęte sa w procesie 04:00 Rozwoju Własnej Osobowości. 

Ortogonalne sprzężenie zwrotne I-go, II-go i III-go rzędu z modelem mentalnym L-Timera są 
integralną koncepcją implementującą paradygmat skutecznego podejścia do złożoności w projektach. 

 

Przykład systemu zarządzania i dowodzenia straży granicznej i służby celnej. 

 

2400 pracowników straży granicznej Szwajcarii i mniej więcej tyle samo pracowników służby celnej 
pracuje razem zapewniając łącznie egzekucje 152 ustaw prawnych. Z jednej strony rozszerzona jest 
działalność obu służb na teren całego kraju, z drugiej strony w ramach Frontexu czy Światowej 
Organizacji Ceł, podjęte są działania na nawet odległych terenach jak np. w Polsce w czasie Euro2012. 
Podległa komendantowi głównemu straż graniczna zorganizowana jest w siedmiu komendanturach, 
urząd celny zorganizowany jest w czterech dyrekcjach. Do dyspozycji stoi około 1000 pojazdów i 
dziesiątki specjalistycznego sprzętu. Jednocześnie pracują wspólnie przy tym samym zadaniu 
pracownicy obu jednostek, w wielu regionach straż graniczna pracuje wspólnie z policją. Na terenie 
kraju jednocześnie praca toczy się w 3(4) jeżykach. Dyspozycje straży granicznej podejmowane są w 4 
decentralnych centrach, 3 językach, w dwóch z nich centrum jest wspólne dla straży granicznej i policji 
kantonalnej (odpowiednik województwa). Centra maja dostęp do wszystkich niezbędnych informacji 
krajowych jak i międzynarodowych (Schengen, Interpol itd.). 

W celu optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności działania straży granicznej i służby celnej 
podjęto w roku 2011, po przeprowadzeniu analizy i studium wykonywalności, decyzje wprowadzenia 
zintegrowanego jednorodnego systemu zarządzania i dowodzenia z zachowaniem współpracy z policją 
w istniejących centrach. Instalacje szkoleniowe i testowe oddane zostały do użytku w tym roku, w 2015 
planowo powstaną dwa nowe centra, dwa dalsze do roku 2018 (zwłoka spowodowana 
uwarunkowaniami prawnymi amortyzacji wspólnego systemu policji i straży granicznej, 
finansowanego z różnych źródeł (kanton i federacja). 

 Istotne decyzje dotyczące podejścia do złożoności projektu podjęte zostały w fazach inicjacji i 
planowania. Podejście do strukturalnej i dynamicznej złożoności przedstawione jest poniżej. 

  

 

Inicjacja projektu  

 

Zasadniczym pytaniem w czasie inicjacji projektu jest obiektywne rozważenie celowości i 
opłacalności przedsięwzięcia. Subsydialnie w ocenie opłacalności oceniana jest złożoność. Udział 
możliwie szerokiej liczby członków zespołu w tej ocenie prowadzi do budowania niezbędnej później 
motywacji. Cesarz Iulius Gajus po dojściu z legionami do rzeki Rubikon, zapytał każdego z legionistów, 
czy warto i czy chce iść zdobyć Rzym. Po przekroczeniu rzeki nie było już odwrotu: Alea iacta est – kości 
zostały rzucone (Lent 2013). W projektach oznacza to, że podjęcie decyzji realizacji projektu, w 
szczególności złożonego, jak w tym przykładzie, po inicjacji, związane jest z istotnymi kosztami 
organizacyjnymi i technicznymi. 
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Koncepcyjna integralność decyzji w zakresie strukturalnej złożoności zapewniona jest przez analizę 
złożoności samego docelowego systemu i struktur organizacyjnych tej fazy (Tabela 1). 

Dynamiczną złożoność projektu zaadresowano wyłącznie procesem budowy zespołu, mającego na 
celu jak najszybsze osiągnięcie wzajemnego zaufania między członkami zespołu (Tabela 2) 

Tabela 1. Złożoność strukturalna w fazie inicjacji projektu  

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Ocena wykonalności Realizm, zachowawczość, aktualnie dostępna 

technologia 

Zakup czy stworzenie własnego Strategia Rządu (Stworzenie, jeżeli inwestycje w tym 

zakresie łącznie 100 razy większe niż wartość produktu) 

Plan biznesowy Opłacalność po 3-5 latach, rezerwa: 6-10 lat, 

uwzględnienie ryzyk 

Minimalny zespół inicjujący Dyspozycyjność wszystkich relewantnych dziedzin, 

kreowanie przyszłych szefów zespołów, efekt 

Ringelmanna. 

 

 

Tabela 2. Złożoność dynamiczna w fazie inicjacji projektu 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Budowanie zaufania Przełamanie różnic kulturowych, proces Tuckmana 

 

 

Planowanie projektu  

 

 Faza inicjacji trwała 8 miesięcy. Formalnie 15.08.2011 zainicjowana została faza planowania. 
Wyróżnione 3 etapy planowanego na 2 lata planowania ograniczyły złożoność dynamiczna projektu. 
Na każdym etapie odpowiednio zaadresowane są statyczną i dynamiczną złożoność przedsięwzięcia 
(Tabele 3-8). 

 

Planowanie - etap koncepcji 

Tabele 3 i 4 ilustrują podejście do złożoności strukturalnej i dynamicznej w projekcie na tym etapie. 
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Tabela 3. Złożoność strukturalna w fazie planowania projektu – etap koncepcji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Reinżynieria procesów Dokładność, troska o szczegóły, język użytkownika 

Wizja integralnej koncepcji  Identyfikacja interakcji, przestrzeń do negocjacji 

Organizacja i plan projektu Uwzględnienie wszystkich interesariuszy,  

 

Bezsprzecznie wszystkie źródła literaturowe podkreślają istotną rolę właściwego uwzględnienia 
interesariuszy w organizacji projektu i komunikacji z nimi, jako skuteczne środki do opanowania 
dynamicznej złożoności projektu (Grösser 2011, Curlee i Gordon 2011, Marquardt 2009, Geraldi et al. 
2011 i inni). Dlatego szczególną uwagę poświęcono uwzględnieniu wszystkich interesariuszy – 
zróżnicowane terytorialnie organizacje straży i cła, rozdzielone odpowiedzialności, uzancje 
dotychczasowych lokalnych działań mogły działać negatywnie na skuteczność i w związku z tym 
możliwość osiągniecia celów projektu. W metodach, jak stosowany w Polsce Prince2, zalecana jest 
„identyfikacja” interesariuszy bez ich bliższego określenia (OGC 2014) Rozróżnia się zespół realizujący 
projekt i „interesariuszy” w rozumieniu zewnętrznych, w odniesieniu do organizacji projektu, 
ośrodków. Zostawia to duży zakres działania subiektywności aktualnej identyfikacji, niekoniecznie 
implementując integralną koncepcję prowadzenia projektów.  

W projekcie przyjęto jako referencje do określenia i organizacji wszystkich interesariuszy 
przedstawione na Rysunku 7 normy ISO 21500:2012 (2012).  

 

 

 

Rysunek 7. Interesariusze w projektach według ISO 21500:2012 (2012)  
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Całościowe ujęcie organizacji projektu przez ISO 21500:2012 dzielą również Bourne (2009), Taylor 
(2006) i Daft (2009). Bourne definiuje interesarjuszy projektu jako tych, którzy maja konkretny powód 
zainteresowania projektem, prawa (moralne lub legalne), są sponsorami bądź finansują projekt, lub w 
jakakolwiek sposób własną wiedzą lub dysponowanymi środkami służą przedsięwzięciu (Bourne 2009). 
W tym ujęciu i członkowie zespołu projektu są interesariuszami. 

Roberts (2007) różnicuje udział interesariuszy w projekcie i dzieli ich (Rysunek 8) na tych, którzy 
mają duży wpływ i są pomocni w realizacji projektu (promotorzy), tych, pomocnych ale o małym 
wpływie (wspomagający), tych, nie bardzo pomocnych, a czasem wręcz szkodliwych, ale o dużym 
wpływie („terroryści”) i tych, co nie bardzo są pomocni i nie mają wpływu, ale zajmują czas 
(„nudziarze”). 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Interesariusze w projektach według ISO 21500:2012 (2012)  

 

O tym czy funkcjonalnie dobrana organizacja się sprawdza, decyduje kontekstowy wpływ 
środowiska jak i zachowania członków zespołu. Schein (2010) nazywa to wymiarem kulturowym 
organizacji, Daft  (2009) - wymiarem kontekstowym. Na podstawie powyższych rozważań opracowany 
i wdrożony został schemat organizacyjny wszystkich interesariuszy (poufne). 

Tabela 4. Złożoność dynamiczna w fazie planowania projektu– etap koncepcji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Integralne koncepcje produktu  Pogłębienie koncepcji z prac studyjnych, weryfikacje 

technologiczne, rozpracowanie procesów 

Integralne koncepcje projektu Opracowanie wszystkich procesów prowadzenia 

projektu, organizacja projektu, przyporządkowanie osób 

do ról 

Zarządzanie ryzykiem  Opracowanie procesu zarządzania ryzykiem, analiza,  

wybór srodków, organizacja zarządzania ryzykiem 

Zarządzanie zmianami Opracowanie procesu zarządzania zmianami i wdrożenie  

Typy interesarjuszy  

Wpływ 

Wsparcie w projekcie 

Wysoki 

Niskie 

Niski 

Wysokie 

Promotorzy Terroryści 

Nudziarze 
Wspierający 
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Planowanie terminów  Opracowanie procesu zarządzania osiagnieciem celu i 

zależności zmian z procesem zarządzania zmianami 

Kontrola postepu Opracowanie procesu kontroli postępu, skuteczne 

raportowanie 

Organizacja i komunikacja z 

interesarjuszami 

Planowanie niejednoznaczności i migracji 

 

Planowanie - etap przetargu 

Duża liczba interesariuszy, w szczególności tych z grupy o wysokim wpływie, wnosi szczególnie 
dużo nieliniowości w dynamicznej złożoności projektu. Ma to wpływ zarówno na złożoność 
strukturalną (Tabela 5) jak i dynamiczną (Tabela 6). Warto tu wymienić, że Szwajcaria jest razem z 
Singapurem jedynymi dwoma krajami, których prawo przejęło w 100% i bez adaptacji ustalenia 
WTO/GPA (2014). 

 

Tabela 5. Złożoność strukturalna w fazie planowania projektu – etap przetargu 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Przygotowanie przetargu Uzgodnienie z interesariuszami kryteriów i wag 

Prowadzenie przetargu  Zlecenie specyfikacji, wykonanie opcją, instalacja 

testowa 

 

Tabela 6. Złożoność dynamiczna w fazie planowania projektu– etap przetargu 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Zarządzanie ryzykiem Redukcja prawdopodobienstwa nieobiektywnych decyzji 

Organizacja i komunikacja z 

interesarjuszami 

Demokratyzacja procesu prowadzenia przetargu, 

jednoznaczne reguły w ogłoszeniu 

 

Planowanie - etap specyfikacji 

W fazie specyfikacji w organizacje projektu włączony jest wykonawca. Prowadzi to z jednej strony 
do modyfikacji organizacji, z drugiej do ponownego procesu dynamiki budowania zespołu Tuckmana. 

Przygotowane w wielomiesięcznym procesie inżynierii procesy pracy z nowo planowanym 
systemem sa na typ etapie doprecyzowane z wykonawcą. Prowadzi to do klejnych negocjacji zmian z 
interesariuszami.  
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Wspólna z wykonawcą identyfikacja wyzwań technologicznych może prowadzić do obalenia nawet 
największych dogm w projekcie. Jest to szczególnym wyzwaniem dla integralności koncepcyjnej. 
Tabele 7 i 8 ilustrują podejście do złożoności strukturalnej i dynamicznej w projekcie na ewtapie 
specyfikacji w fazie planowania. 

 

Tabela 7. Złożoność strukturalna w fazie planowania projektu – etap specyfikacji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Wymodelowanie procesow Dokładność, wszystkie procesy wynegocjowane z 

wszystkimi interesarjuszami 

Identyfikacja wyzwań 

technologicznych  

Identyfikacja interakcji, przestrzeń do negocjacji 

Wdrożenie wszystkich interesa-

riuszy w proces zarz. zmianami 

Nic nie jest dogmą  

 

Tabela 8. Złożoność dynamiczna w fazie planowania projektu– etap specyfikacji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Zapewnienie integralności 

produktu  

Zgodność z koncepcją i architekturami otoczenia 

Zapewnienie integralności 

projektu 

Wdrożenie funkcjonalne wszystkcih procesów 

prowadzenia projektu 

 

Podsumowanie 

 

O sukcesie projektu decydują świadomość złożoności projektu w fazach jego inicjacji i planowania. 
Uwzględnienie złożoności strukturalnej jest niezbędne, ale niewystarczające. O sukcesie projektu w 
większym stopniu decyduje złożoność dynamiczna. Poświęcenie szczególnej uwagi złożoności 
dynamicznej w tych fazach daje szanse na opracowanie integralnych koncepcji produktu jak i 
integralnej koncepcji prowadzenia projektu, będącymi podstawami do trwałego sukcesu realizacji 
przedsięwzięcia. 

W przykładowym projekcie obie fazy trwały 2 lata i osiem miesięcy. Realizacja techniczna możliwa 
byłaby w ciągu 1 roku. Jednakże uwarunkowania zewnętrzne przedłużyły istotnie okres realizacji, 
wprowadzając dodatkowe utrudnienia jednoczesnej, 2-3 letniej, operacji nowego i dotychczasowego 
systemu. Dotychczasowy przebieg projektu jak i pozytywna opinia przeprowadzanej kontroli 
szwajcarskiego NIK-u, potwierdzają celowość i skuteczność przedstawionego w tym opracowaniu 
podejścia.  

Autor dziękuje recenzentom za wnikliwa analizę i opinie opracowania.  
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PSYCHOPHYSICAL TRAINING OF PERSONNEL AND 

UNITS 

IN TERMS OF COMBAT DUTY 
 

This article is dedicated to the positive influence of physical and breathing exercises on the personnel 

in combat duty. The features of the organization and conduct of some form of physical training, 

especially their use depending on the nature of duty service and terms of combat duty are also 

considered. It was proved that adequately organized physical training and breathing exercises can 

directly influence on mental efficiency, its maintenance and increase, and personnel health.  

Keywords: combat duty, psychophysical training, physical exercises, breathing exercises, personnel 

efficiency. 

 

Introduction 

Physical training is one of the main subjects of combat training, an important and integral part of 

military training and education of the Armed Forces of Ukraine. Guidance document on physical 

training determines that the aim of physical training is to ensure physical readiness of military 

personnel to perform their combat mission according their professional role. 

No one doubts that the need of physical training for servicemen of airborne troops, marines, artillery 

and mechanized units as the successful accomplishment of combat missions is directly connected with 

the physical condition of soldiers. But some commanders do not allocate significant role of physical 

training for personnel and units in combat duty. 

It is known that personnel and units in combat duty should have professionally important qualities that 

are needed to perform their tasks. These qualities are observation, the ability to maintain long-term stable 

attention, despite the fatigue and extraneous irritants, tolerance to monotony; the ability to distribute 
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attention when performing multiple functions; the ability to switch quickly on the work by changing the 

nature of work, to act under various obstacles and the lack of time, emotional stability. It means that the 

main loading during the combat duty falls on the sensation bodies, central nervous system, and 

emotional state of military personnel. 

The conditions of duty service (noise, temperature and atmospheric pressure changes, reduced 

percentage of oxygen and increasing carbon dioxide, etc.) have a negative impact on the human body, 

as well as combat duty often takes place in isolated areas, without normal human physical activity. In 

addition, soldiers have to carry duty at different times of the day; it leads to disruption of normal 

biological rhythm of the human body and has a negative effect on the health and activity of personnel. 

The aim of this article is to study positive effects of physical and breathing exercises on the efficiency 

of duty officers during combat duty. 

This article determines unsolved issues of the general problem. The theory and practice of physical 

training of servicemen of airborne troops, marines, artillery and mechanized units are considered in 

scientific studies. However, the aspects of the issues concerning the peculiarities of physical training 

of personnel and units on combat duty are insufficiently studied. 

Analysis of studies  

An important condition that determines the effectiveness of combat duty is a high level of mental and 

physical activity of military personnel, which is determined by many external and internal factors. 

Among them the proper organization of military service plays an important role; physical training, 

sports and breathing practices are the mandatory elements.  

F. Lesgaft believed that moves and exercises develop the cognitive abilities. At present, the theory and 

methodology of physical education is supplemented with new information on the impact of dosed 

exercises on the indicators of mental activity. It is experimentally shown that the people, who engaged 

in physical exercise, significantly raise the level of mental activity. Exercises promote various 

adjustment functions, affect mental activity, attention, operational thinking, the content of processed 

information [2, 4, 5]. 

The studies of S. Polievskiy and V. Kabachkov show that optimally selected exercises increase mental 

and physical activity. The significant increase of the quantity and intensity of intellectual and physical 

activity causes rapid fatigue and decrease of work efficiency in humans [7, p.75]. 

In particular, the studies of A. Razumova and V. Ponomarenko demonstrate that the effectiveness of 

the influence of physical pause is shown that 10 minute exercise improves the work efficiency by 5-

9%, 5 minute exercise – 2.5-6% [8]. 

The studies of A.I. Marakushin (2006) determine the influence of physical complex with special 

direction to develop individual mental and physical qualities, functional state of cadets. 

Y.K. Demyanchuk concluded in his studies that the success of professional activity of servicemen 

despite of the arms and the service of the Armed Forces is caused not so much by the development of 

some physical qualities, as by the state of body’s functional possibilities. He is inclined to think to 

review the basic tasks of physical training, to strengthen its overall direction and to ensure the 

functional readiness of military personnel [4].   
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Discussion 

The work of servicemen who is on combat duty is characterized by the professional peculiarities 

connected with specific knowledge and skills in equipment operation; it foresees mental and physical 

qualities; the influence of unfavorable factors (noise, vibration, temperature, humidity, air state) on 

the body of servicemen; the specific character of combat service and rest in and out of duty time. 

Combat duty often takes place in isolated areas with limited physical activity of servicemen and it 

causes the breaking of habituate biorhythm of human’s body and has a negative impact on the health 

and personnel efficiency. 

Thus this type of servicemen should have sufficiently high level of physical training to resist the 

unfavorable factors and make training exercises in time of combat duty to renew and maintain 

personnel efficiency. 

It is known that the physical activity is a process not only of the muscles but also many areas of nervous 

system from peripheral nerves to the higher centers of cortex of brain hemisphere. There are the 

signals in the working muscles which have stimulating impact on the central nervous system keeping 

the activity of nervous centers. The regular flow of such signals influences on brain function and the 

state of vegetative nervous system. 

The impulses from the different body’s systems should be directed to the brain for its normal activity; 

the half of brain’s mass is the muscles. The muscles operate and produce numerous nervous impulses 

which enrich the brain with the effect flow supporting it in working order. Muscle electric activity 

increases in time of human’s mental work, it reflects skeletal muscle tension. The higher mental activity 

and the more mental fatigue, generalized muscle tension is more expressed.  

It happens because the impulses coming from the tensed muscles in the central nervous system 

stimulate the brain and help it to maintain the needed tone. Activities that do not require physical 

effort and precisely coordinated movements are often accompanied by muscle tension in the neck and 

shoulder girdle, and facial muscles and speech apparatus, because their activity is closely connected 

with the nerve centers that control attention, emotions, language. In this way nervous system tends 

to intensify the cerebral cortex and support efficiency. Durable work causes the accustomization to 

this irritation, the process of braking begins, efficiency is reduced because the cortex is no longer able 

to cope with nervous excitement and it spreads throughout the muscle. Physical exercises help to 

release the muscles from excessive stress. 

Despite of the positive impact of physical exercises on the efficiency of duty officers, training should 

be planned previously (not spontaneous). Instructions should be formed with the additional 

consideration of duty peculiarities and body’s physiological qualities. Different tasks, solved by means 

of physical training, also determine the diversity in the methodology of their application in duty 

periods. The complex of exercises for duty application should be studied during the classes and in time 

of other forms of physical training. 

The complex of physical exercises for duty application consists of 3 parts: I – Physical training before a 

duty; II – Physical training in time of duty; III – Physical training after a duty [5]. 

I. Physical training before a duty should be conducted on the fresh air or in the well-aired class, 8-10 

min of exercises, for the whole staff of duty officers in 15-20 min before a duty taking. When the duty 

starts in the morning and personnel was present on the morning exercises before the duty taking, 

there is no reason to conduct physical exercises. During physical exercises the heartbeat of servicemen 

must be within the framework of 110-130 beats per minute, or at most max – 140-150 bpm, but during 
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duty taking it must be no more 100 bpm. There should not be profuse perspiration during the physical 

exercises, it causes unpleasant sensations and negative emotions and reflects on the efficiency of duty 

personnel. 

Forming the complexes of physical exercises should take into account the nature of service and specific 

character of fatigue. The complex of exercises consists of dynamic exercises mainly on those muscles 

which have the greatest static loading or the state of rest in duty time. 

II. The time of physical exercises is determined by the commander but not earlier than in 2-2,5 hours 

after the duty taking when the work efficiency of servicemen starts to decrease.  

Physical exercises in duty time depend on activity character, proficiency, responsibility, pauses and the 

amount of motion activity. 

Physical exercises are almost impossible in time of duty connected with the estimation of directly 

received information, its processing and important actions. In such a case it is recommended to change 

a pose, the position of arms and legs, to arch tensely the back, and in pause – to stand, stretch and 

make several deep breaths and exhalations. Physical exercises before the duty are especially important 

for such group of servicemen. 

Physical exercises to neutralize fatigue in specialists, whose duty takes place in the same workplace 

waiting for operating signals, are performed 5 min every two hours during the pauses in work. 

If duty officer can’t leave its workplace and doesn’t have the possibility to do active moves, he should 

be trained for consecutive willed strain of different muscles. Such exercises are the following: feet 

lifting under the floor with simultaneous tension of shin muscles; legs’ straightening at the knees and 

hip muscle tension; tension of shoulder girdle muscle; buttocks muscle tension, total body etc.  

Forming the complexes of physical exercises should take into account the nature of service and specific 

character of fatigue. There are the following types of work activities depending on the main stress on 

these or other systems of the body: physical, mental, sensory, sensorimotor, and combined. 

Physical work in duty time in monotonous position is accompanied by the muscle fatigue. The exercises 

for relaxation of muscles [5] (shaking, gentle massage) are used for these muscles; the exercises for 

those muscles which don’t work are also used; it stimulates the recovering process in exhausted 

muscles. Physical exercises are done with short rate for great muscle fatigue. 

Servicemen with mental work in duty time use simple educational exercises with nonintensive physical 

loading with moderate emotionality without upsetting the work mood and additional time to calm and 

to involve again into the work.  

During the active work of sense organs in duty time it is used general restorative exercises which lower 

excessive excitement at sensor area of cerebral cortex [2]. Washing-up of face and neck by the cold 

water has good effect. If work deals with low muscle and joint senses, it is used stretching moves of 

working joints, massage of these joints and great moves of nearby joints. 

Servicemen, operating with moving objects, execute mostly the work of sensorimotor character. They 

have to do general educative exercises with medium physical loading for the main muscles to maintain 

the high level of efficiency in duty time.  

Servicemen become tired later during the work of combined character rather than during monotonous 

work, as far as the switching from one kind of loading to other kind promotes partial taking down of 
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fatigue from the previous work. General educative exercises with medium intensity are used to take 

down the fatigue. 

III. Physical exercises after a duty is also very important. At the end of duty unfavorable changes occur 

in officer’s body: indicators of physical qualities (endurance, force etc.) go down; the functions of 

cardiovascular, respiratory and other systems are braked as well as the indicators of mental qualities 

[5]. 

Day schedule of combat duty should have obligatory physical training exercises after the end of the 

duty to neutralize the negative changes in functional state, to take off the emotion stress, to recover 

moving activity, to develop physical qualities and to strengthen personnel health. 

The complexes of physical exercises are used for this purpose. They are executed during 8-10 min after 

the end of the duty. The complexes of physical exercises are the physical loading of medium intensity 

on those muscles which were in static tension or were pressed. 

There is the specificity of service (the schedule of duty and rest) which doesn’t have the possibility to 

involve widely servicemen to planned physical training according to curriculum in the majority of units 

and subunits with the combat duty. Besides the schedule of duty can highly limit, in some cases totally 

exclude some servicemen from other forms of physical training. In such a way the schedule should 

have classes of physical training of complex character (30 min) in pauses between the combat duties 

1 time in a day. There can be middle-distance running, overcoming obstacles, round training. Sport 

games help to take off psychological and emotional tension. The class should end with slow running 

and the exercises to recover muscles. The most favorable time for classes is the time after the duty 

before meal and personnel rest. 

Physical training exercises should be done with respiratory gymnastics. Special respiratory exercises 

are very important for mental workers. Their systematical fulfillment on fresh air or in well-aired class 

has hardening and recovering effect, normalizes the circulation of the blood, body’s metabolism and 

promotes good health. Respiratory exercises were used to develop the reserve potential of the body 

and mind. Breathing is most effective way to recover the body and the mind as far besides physiological 

function, it has two more functions – energetic and psychological. Therefore, if the breathing cycle is 

put properly, a person is studied to control breathing constantly; it is possible to achieve the skill to 

accumulate a sufficient amount of energy necessary for human life. It expands in its turn the range of 

human perception, the level of organization of his mental reactions, improves intuition, memory and 

attention. Learning to control your breathing, servicemen have the skill to manage their psychophysical 

condition.  

There are several methods of breathing exercises. A. Strelnikova suggested well known technique of 

breathing. You can apply it independently, although, it is much better to consult a specialist or doctor. 

According to gymnastics by Strelnikova, there are two exercises – inclination of the body and throwing 

hands together, bent at the elbows and raised at the level of the shoulders before the chest. The basis 

of it is a short sharp breath through the nose. It pushes air into the lungs to the maximum depth. 

Paradoxical breathing exercises and nonspecific healing effect on the whole body, have a good calming 

effect on nervous disorders, normalize elevated and lowered blood pressure and body temperature.  

There is widely known respiratory system by K. Buteyko, based on the discovery of the Russian 

physiologist B. Verigo, which is called «Verigo effect». According to this effect, in case of shortage of 

carbon dioxide in the blood it is disturbed acid-base balance. Blood becomes alkalizing, as a result the 

metabolic processes change. CO2 deficiency in the nerve cells leads to oxygen deficiency of nerve cells 
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in combination with metabolic disorders and overexcitation of the nervous system that leads to lower 

intelligence, the destruction of the nervous system (vascular sclerosis) and as a result to the fall of 

mind. In other words, the deeper is breathing the less oxygen gets into the cells of the brain, heart and 

kidneys. K. Buteyko developed the method of strong-willed normalization of deep breathing, or strong-

willed elimination of deep breathing. The method is easily understood by adults as well as children 

from three-year age. 

Consider another unconventional breathing methodology, entitled «Body flex» (G. Childers, 1997). 

There is quick aerobic respiration, which enriches the body with oxygen on the basis of «Body flex». 

Breathing stages of this method: 

Starting position – feet apart, bent standing position, hands on knees:  

1.  Exhale all air from lungs through a mouth;  

2. Make quick breath through a nose;  

3. Exhale all air through a mouth;  

4. Hold your breathing, hold your stomach muscles in on 8-10 seconds;  

5. Relax and breathe. 

Breathing exercises is executed 5 times before the main exercises. The program should be applied in 

the morning after awaking, before breakfast. For trained people, it is 15-20 minutes. 

Conclusions 

For successful mental work not only trained brain is required, but also trained body, muscles, special 

physical and breathing exercises that help the nervous system to cope with intellectual loading. 

The stability and activity of memory, attention, perception, information processing are directly 

proportional to the psychophysical state of human, its physical training. Various psychical functions 

are largely dependent on certain physical qualities – strength, endurance and others. So properly 

organized physical activity and optimal physical loading and breathing exercises – before, during and 

after the combat duty, can directly influence on the keeping and increase of mental efficiency of 

personnel. 
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Peacebuilding through Hybrid Peace 
 

Abstract: This article discusses the democratization process after an intervention without the consent 
of several parties to a conflict, in this case Kosovo. It analyzes how such post-conflict peacebuilding 
missions can successfully promote democracy, when it creates a hybrid form of peace, integrating 
international norms and local values. The theory that is used is the theory of Hybrid Peace according 
to Oliver P. Richmond. The paper concludes that a lack of channeling local agency through mediation, 
or sometimes even restraining it through coercion, can be the cause for a failure of reaching a multi-
ethnic state. 

Keywords: Peacebuilding, international governance, Kosovo, liberal peace-building. 

 

Introduction 

This research concentrates on the democratization process after an intervention without the consent 
of several parties to a conflict, such as in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, and Iraq. It tries to 
analyze under what conditions such a peacebuilding operation will be more successful. 

The research question is how post-conflict peacebuilding missions can successfully promote 
democracy. The hypothesis to test this question is: Democracy is more likely to be sustainable, when 
it creates a hybrid form of peace integrating international norms and local values. 

Unlike former successful peacekeeping missions like Namibia, El Salvador, Nicaragua or Mozambique, 
operations without full agreement of the key parties to a conflict seem to last a lot longer (Bosnia-
Herzegovina, Kosovo) or eventually fail (Afghanistan, Iraq).36 In this regard Roland Paris stated 2010 
that “[a]lthough the post-conflict stabilization mission in Iraq and other peacebuilding missions share 
some characteristics in common, […] the 'conditions of birth' are important.”37 

One of the most characteristic difference in these 'conditions of birth' is that the successful examples 
of democratic transitions after United Nations (UN) Peace Missions all worked with existing local 
authorities and parties, as they were normally parties to an agreement that was the base for the 
peacebuilding operation and the future development. Next to the international commitment in these 
peace processes, for example through the UN or in the case of El Salvador through the US, one might 
also say that in addition the local ownership of the peace process was already included.38 

 
36  Roland Paris, “International peacebuilding and the ‘mission civilisatrice’,” Review of International Studies 28 (2002): 

637-656; Roland Paris, "Saving liberal peacebuilding," Review of International Studies, 36 (2010): 348, and Vincenzo 
Bove and Ron Smith, “The economics of peacekeeping,” in Derek L. Braddon and Keith Hartley, Handbook on the 
Economics of Conflict (Cheltenham: Edward Elgar, 2011), 240. 

37  Paris, “Saving liberal peacebuilding,” 348. 

38  See for example Namibian peace process (UNTAG mission), http://www.un.org/en/ 
peacekeeping/missions/past/untagFT.htm. 



 

SDIRECT24 2(2)/2018     63 
 

In the cases of Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, and Iraq, local leadership was removed or 
left the country after the intervention. In case of Afghanistan, the Taliban were removed from office. 
Also, in Iraq followed a phase of de-Ba'athification after the intervention. In Kosovo and Bosnia-
Herzegovina, the Serb administration returned to Serbia.39 But with the removal of the government a 
lot of expertise was lost. Therefore, the peace process has to make up for this knowledge gap. Not only 
new institutions had to be built in these countries, but also a complete new leadership had to be built 
up and partially even be educated. This takes time and an enormous international involvement while 
making it also harder to ensure local ownership of this democratic transition. With this a new 
generation of peacebuilding operations emerged, and the UN was asked to intervene where there was 
no peace to be kept, making such operations more dangerous and difficult. 

How can this new challenge be tackled? How can democracies be established under such 
circumstances? How can interventions be made more successful? This will be explored with the Kosovo 
conflict as case. 

Case Study: Kosovo 

In order to understand the context, this chapter starts in the first section with an explanation of the 
history of Kosovo. In the second section it then focusses on the first post-conflict decade, the years 
from 1999 to 2008, stopping at the declaration of independence of Kosovo in February 2008. The focus 
on the first-post conflict decade is in line with the claim of Roland Paris that the duration of peace-
building operations should be increased to a total of approximately nine years.40 

The second section sets the base to test the hypothesis. It will do this by operationalizing the theory 
of Hybrid Peace according to Oliver P. Richmond.  It will concentrate on 'democracy and 
administration', testing how inclusivity was reached in the constitutional framework, and how local 
agency was integrated in the process of drawing the constitution. 

Section 1: The Context of the Kosovo Intervention 

The conflict in Kosovo can be divided into five phases: (1) From 1945 to March 1989: The phase of the 
autonomous Kosovo, (2) from March 1989 to 1995: the phase of Serbian oppression, (3) from 1995 to 
June 1999: the phase of the Kosovo War and the NATO intervention, (4) from June 1999 to February 
2008: the phase of peacebuilding, and (5) from February 2008 to today: the phase of self-proclaimed 
independent Kosovo. 

The first three phases are important to understand the aversion of the Serbian and Albanian 
population of Kosovo towards each other, whereas the fourth and the fifth phase are important to 
understand the peacebuilding process. As the article deals with the first post-conflict decade from 
1999 to 2008, the case will then focus on the fourth phase, the phase of peacebuilding that lasted from 
1999 to 2008. 

The first phase of the autonomous Kosovo starts with the birth of the Federal State of Yugoslavia after 
World War 2 up to March 1989, when Slobodan Milošević revoked Kosovo's autonomy. Unlike 
Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, and the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia (FYROM), Kosovo never was a republic of the federal state of Yugoslavia during this phase, 
but only an autonomous province of the Republic of Serbia. Among others this autonomy included an 
own legal system, an own Kosovar parliament and government, as well as an own constitution. The 

 
39  Hansjörg Strohmeyer, Legal Advisor to the SRSG UNMIK from June to August 1999, “Collapse and Reconstruction of 

a Judicial System: The United Nations Missions in Kosovo and East Timor,” The American Journal of International 
Law 95, no. 1 (January 2001): 46-63, quote on p. 47, https://doi.org/10.2307/2642036, accessed March 8, 2017; 
Jason Franks and Oliver P. Richmond, “Coopting Liberal Peace-building: Untying the Gordian Knot in Kosovo,” 
Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic international Studies Association 43, no. 1 (2008): 81-103, quote on 
p. 93, https://doi.org/10.1177/0010836707086738, accessed March 8, 2017. 

40  Paris, “Saving liberal peacebuilding,” 337; Roland Paris, “Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism,” 
International Security 22, no. 2 (Autumn 1997): 54-89, quote on p. 57, https://doi.org/10.2307/2539367. 
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federal constitution even granted Kosovo 'sovereign rights' within the province, but, unlike the 
different federal states, no right to secession. In a demonstration in 1981, the Kosovo Albanians 
demanded the status of a full republic, which was not granted. In the aftermath of those protests, the 
first secessionist efforts were made, resulting finally in the revoking of great parts of the autonomy by 
Slobodan Milošević in March 1989. Finally, the status of Kosovo was reduced from an autonomous 
province to a municipality within the Republic of Serbia. 

The second phase of the Serbian oppression lasted from March 1989 to the 1995 Dayton Peace Accord. 
The revocation of the autonomy ultimately made the Kosovo Albanians a minority within a Serb 
dominated republic. Due to the revocation of the autonomy Kosovo lost its own legal system and 
government. Both were replaced by Serbian law and officials. The Kosovo Albanians also lost particular 
cultural rights, and a Serb curriculum was imposed in the higher education within Kosovo. 

This resulted in a boycott of the Kosovo Albanians of this new Serbian government. The Kosovo 
Albanians even introduced parallel institutions with Ibrahim Rugova as president. This finally resulted 
in strong repression by the Serbian police, political segregation, decline in economic activities, and 
disinvestments. 

The third phase of the Kosovo conflict had its starting point with the 1995 Dayton Peace Accord. The 
non-settlement of the Kosovo status in the 1995 Dayton Peace Accord finally led 1996 to the founding 
of the Kosovo Liberation Army (KLA) and the first guerilla attacks. This started a spiral of violence 
between the Serbs and the Kosovo Albanians, resulting in open violence between the Serbian Army 
and Police against the KLA in 1998. Over 1'500 Kosovo Albanians died and approximately 400'000 
Kosovo Albanians were forced to leave their homes. 

In February 1999 in the negotiations for an 'Interim Agreement for Peace and Self-Government' 
('Rambouillet Accords') the international community tried to stabilize the situation of Kosovo. The goal 
was autonomy and self-government for Kosovo within the Federation of Yugoslavia. After these 
diplomatic avenues failed, and following the concept of 'Responsibility to Protect', NATO decided 
without consent of the UN Security Council to start a humanitarian intervention in Kosovo. NATO 
started with an air campaign, with the goal to force the Federal Republic of Yugoslavia to withdraw its 
troops from Kosovo, to force them back to the negotiating table, and to accept an international civil 
and security presence in Kosovo. This air campaign lasted 78 days from March 24 to June 10, 1999. 
Although further ethnic cleansing could be stopped, the humanitarian crisis in Kosovo was obvious 
with approximately 90% of the Albanian population displaced, over 120'000 houses damaged, thereof 
40 - 50'000 houses completely destroyed. 

The fourth phase, the phase of peacebuilding started on June 10, 1999, when the UN Security Council 
passed Resolution 1244 (1999).41 This resolution remains the base for all UN presence in Kosovo until 
today. Unlike earlier peacekeeping mandates, this mandate was comprehensive, transferring not only 
legislative and executive authority to the United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK), 
but as well the responsibility for the reconstruction of the whole judicial system, including law 
enforcement. So UNMIK was responsible for all three branches of the government. 

The final status of Kosovo, autonomy or independence, the root cause for the conflict, was not solved. 
Regarding the future status of Kosovo, the United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1244 
(1999) was interpreted differently from Yugoslavia and the Kosovo Albanians. Still today Serbia relates 

 
41  UNSCR 1244 (1999) outlines in paragraph 9 the responsibilities of the international security presence. These 

included deterring renewed hostilities and enforcing a ceasefire when necessary, demilitarizing the KLA, and 
ensuring public safety and order, until the international civil presence can take responsibility for this task. 

The responsibilities of the international civil presence are outlined in paragraph 11. These include the promotion 
of substantial autonomy and self-government in Kosovo, performing basic civilian administrative functions (where 
and as long as required), the development of provisional institutions for democratic and autonomous self-
government, facilitating a process to determine Kosovo's future status, and maintaining law and order. UNSCR 1244 
(1999) explicitly left open the question of the future status of Kosovo. 
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to the reaffirmation in the preamble that all UN member states commit to the territorial integrity of 
Yugoslavia, allowing not more than autonomy of Kosovo. The Kosovo Albanians refer to the often 
mentioned phrase of 'pending a final settlement', or the task 11.e of the international civil presence: 
"Facilitating a political process designed to determine Kosovo's future status, taking into account the 
Rambouillet accords."42 Out of the first part of this sentence the Kosovo Albanians conclude that 
independence is possible, whereas the 'Rambouillet Accords' never foresaw an independent Kosovo. 

The status was not solved as this would have provoked a veto on the UNSCR by Russia and China. Both 
feared that an approval of the secession of Kosovo could serve as prejudice for a secession of Chechnya 
or Tibet. But also many other countries were against this secession for the same reasons, like for exam-
ple Turkey because of Kurdistan, or Spain because of the Basques and the Catalan. These fears can be 
observed till today, for example if some states don't recognize Kosovo as an independent state, or 
when Spain withdrew its forces from KFOR after Kosovo's declaration of independence. 

This ultimately led to the fifth phase, the phase of self-proclaimed independent Kosovo. On February 
17, 2008, Kosovo proclaimed its independence. This self-proclaimed independence is still today not 
recognized by the UN and many countries, especially China and Russia. To this day, the status of Kosovo 
is not ultimately decided, and it is doubtful if anytime soon this status will be decided, as the success 
of a resolution to replace UNSCR 1244 (1999) depends on a probable veto of Russia and China. This is 
an awkward situation for all actors in Kosovo. So, we can see today several actors that claim 
responsibility over Kosovo in parallel, like UNMIK, the EU, and especially the self-proclaimed 
government of Kosovo.43 

Section 2: Hybrid Peace in creating a Constitution for Kosovo 

In this section Hybrid Peace according to Oliver P. Richmond will be operationalized, concentrating on 
'democracy and administration'.44 This in order to test the hypotheses: Democracy is more likely to be 
sustainable, when it creates a hybrid form of peace integrating international norms and local values. 
In the field of 'democracy and administration' the constitution of Kosovo in the first post-conflict 

 
42  UNSCR 1244 (1999), 11.e. 

43  Søren Jessen-Petersen, “Challenges of Peacebuilding: The Example of Kosovo,” Sicherheit und Frieden (S+F) / 
Security and Peace 24, no. 1 (2006): 6-10; Venera Demukaj, Aid Effectiveness in Post-Conflict Countries, PhD Diss. 
(University of Trento, 2011), 87 ff, http://eprints-phd.biblio.unitn.it/596/1/Demukaj_Dissertation.pdf, accessed 
March 7, 2017; Strohmeyer, "Collapse and Reconstruction of a Judicial System,” 46 f; Florian Bieber, “Nationalist 
Mobilization and Stories of Serb Suffering. The Kosovo myth from 600th anniversary to the present,” Rethinking 
History 6, no. 1 (2002): 95-110, quote on p. 99, https://doi.org/10.1080/136425200110112137, accessed March 16, 
2017; UNSCR 1244 (1999); UNSC Report 648 (1999) “Rambouillet Accord”; Sven Gunnar Simonsen, “Nationbuilding 
as peacebuilding: racing to define the Kosovar,” International Peacekeeping 11, no. 2 (2004): 289-311, quote on 
p. 291 ff, https://doi.org/10.1080/1353331042000237283; NATO Homepage, “The Kosovo Air Campaign,” 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49602.htm, accessed March 16, 2017; Daniel P. Serwer, vice president 
and director of Peace and Stability Operations, Testimony before the Committee on International Relations on 
Kosovo of the U.S. House of Representatives on May 18, 2005, https://www.usip.org/ 
publications/2005/05/kosovo-current-and-future-status, accessed March 16, 2017; Carsten Stahn, “Constitution 
Without a State? Kosovo Under the United Nations Constitutional Framework for Self-Government,” Leiden Journal 
of International Law 14, no. 3 (2001): 531-561, quote on p. 532 f, https://doi.org/10.1017/S092215 6501000279, 
accessed April 03, 2017. 

44  Oliver P. Richmond identifies 5 fields in which hybridization can occur: (1) Security, (2) Democracy and 
administration, (3) Development - social, (4) Development - economic (Marketization), and (5) Legal, constitutional 
and policing. See Oliver P. Richmond and Audra Mitchell, Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post-
Liberalism (London: Palgrave Macmillan, 2012): 15. In addition, Jason Franks and Oliver P. Richmond state that one 
of the important factors for a liberal democracy is ‘inclusivity,’ understood by them as pluralist, multi-ethnic, and 
democratic governance. Especially as ethnic disputes often are at the heart of an intrastate conflict, it is important 
to avoid a state that is dominated by one ethnicity or to avoid factionalism. See Franks and Richmond, “Coopting 
Liberal Peace-building,” 84 and 90 f; and Oliver P. Richmond, “International Order or Interventionary Order? The 
Nexus of Power, Knowledge, Peace, and Intervention” (draft paper, January 2017): 15, 
https://www.academia.edu/31070437/International_Order_or_Interventionary_Order, accessed January 26, 2017 
(Citation and reference with the permission of the author, given on March 27, 2017). 
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decade will be evaluated. The goal is to identify, how 'local agency' supported the drafting of the 
constitution of Kosovo, or how inclusivity was integrated in the constitution. 

The 'Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo' ('Constitutional 
Framework'), adopted 2001 by the Special Representative to the Secretary-General (SRSG), is, until the 
2008 independence, the provisional end to a new constitution of Kosovo.45 This journey started 1999 
with negotiations about the 'Rambouillet Accords'. These accords were signed by the Kosovo Albanian 
representative, but neither by the Serb Republic nor the Yugoslav Federation. 

Neither the 'Rambouillet Accords', nor UNSCR 1244 (1999), nor the 2001 'Constitutional Framework 
for Provisional Self-Government in Kosovo' addressed the final status of Kosovo. Possibilities ranged 
from an autonomous province, over a federal republic, to an independent state. This lack of clarity 
over the final status made negotiations especially about minority rights and integration of minorities 
as the base for inclusivity impossible. 

If the discussion is about an autonomous province or a republic within the Yugoslav Federation, the 
relevant parties to an agreement are representatives of the Yugoslav, the Serbian, and the (unofficial) 
Kosovo Albanian government. This was the case for the negotiations for the 'Rambouillet Accords'. In 
an autonomous province or a republic within the Yugoslav Federation, the Kosovo Albanians form the 
minority within a Serbian dominated Serbian Republic. If the discussion is about an independent 
Kosovo, this is different. Now the Kosovo Albanians are the majority in this future state, and the Kosovo 
Serbs are the minority. The necessary parties are therefore no longer representatives of the Yugoslav 
Federation or the Republic of Serbia, but representatives of the Kosovo Serbs. Either case is different 
in regard to inclusivity and the minority that has to be protected in order to moderate factionalism. 
Therefore the outcome of and the parties to such negotiations are different, if the discussion is about 
an autonomous province or a republic within the Yugoslav Federation, or if the discussion is about an 
independent state. 

The 'Rambouillet Accords' mainly were about Kosovo Albanian rights within the Yugoslav Federation. 
They especially gave the Yugoslav Federation the right to block any decision of Kosovar institutions. 
But the 'Rambouillet Accords' were not capable of obtaining a majority, although the Kosovo Albanians 
signed these accords. 

The 'Constitutional Framework' was drafted under the auspices of UNMIK by a Joint Working Group. 
This working group was composed of three Kosovo Albanians, representing the major political parties, 
one Kosovo Serb and one Bosnian member, representing the minorities, a representative of civil soci-
ety, an independent expert and seven international members. 

Although all parties and even a representative of civil society are involved, the process is one among 
the internationals and the elites of the state. In addition the Serb representative was seen as a 
collaborator, as one of 'Thaçi's Serbs', as the Serbs of North Kosovo still labeled the Serbs 'collaborating' 
with the Kosovo Albanians in 2012.46 This is, as Oliver P. Richmond calls it, a perfect example of 
'national' and not 'local ownership'. Internationals teaming up with local elites, "excluding the local 
and undermining the social contract the liberal state is supposed to rest on."47 Together they drafted 
this compromise, taking into account the not decided status of Kosovo, and therefore the interests of 
the Yugoslav Federation, the ethnic communities, and UNMIK.48 

 
45  UNMIK Regulation 2001/9. 

46  Hashim Taçi, a Kosovo Albanian, was one of the founders of the KLA and Chief of its political Directorate. He was 
Foreign Minister, Prime Minister, and since 2016 President of Kosovo. See the homepage of the President of Kosovo, 
www.president-ksgov.net/en/biography-92, accessed April 10, 2017). 

47  Oliver P. Richmond, “Beyond Local Ownership in the Architecture of International Peacebuilding,” Ethnopolitics 11, 
no. 4 (2012): 354-375, quote on p. 364, https://doi.org/10.1080/17449057.2012.697650. 

48  In Chapter 4.1 the ‘Constitutional Agreement’ defines ‘Communities’ by “inhabitants belonging to the same ethnic 
or religious or linguistic group.” 
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Although at first glance inclusive, this process was not. The Serb representative was not seen by the 
Kosovo Serb majority as their representative. He was instructed by the Serbian government, therefore 
not representing the interests of the Kosovo Serbs, but the interests of Serbia. When looking at this 
process through Jason Franks' and Oliver P. Richmond's concept of Conservative, Orthodox, and 
Emancipatory Liberal Peace, one has to say that there was neither a local consent nor a bottom-up 
approach, nor (positive) local agency.49 Those three characteristics are the key to a hybrid approach. 
Especially local agency was misused for different purposes. It was used by the Serbs when they 
abstained from negotiations, if the autonomy was too far reaching, or by the Kosovo Albanians, when 
they threatened to boycott the international institutions, if the negotiations did not allow an independ-
ent Kosovo at the end. This agency was not the one needed to overcome differences between the 
ethnic groups, to allow reconciliation in order to follow a common goal in a bottom-up approach. This 
approach couldn't produce the needed sense of positive local agency, as this 'Constitutional Frame-
work' regulated an autonomous Kosovo without any reference to an independent Kosovo or the 
Yugoslav Federation. With this each ethnic group could follow its own idea of the outcome of the 
process. 

This process among elites together with the strong involvement of internationals never produced a 
sense of 'local ownership'. Again when comparing to the model of Conservative, Orthodox, and 
Emancipatory Liberal Peace, one has to say that until today conditionality was the key to reach a 
consensus between the ethnic groups.50 These conditions were used to implement international 
standards, a key element to the concept of Conservative Liberal Peace.51 

Even if this 'Constitutional Framework' transferred many responsibilities to the local institutions, this 
wouldn't allow local ownership, as UNMIK retained responsibility for areas like protection of minorities 
and law enforcement, as well as the possibility to veto any action of the local institutions. Finally the 
'Constitutional Framework' was adopted by the signature of the UNMIK SRSG in May 2001.52 This 
whole process was a process according to the concept of Conservative Liberal Peace, and clearly not a 
hybrid approach following the theory of Oliver P. Richmond. 

Like the drafting process of the 'Constitutional Framework', the 'Constitutional Framework' itself would 
not allow a Hybrid Peace, as it was neither inclusive, nor avoided factionalism, although the preamble 
of the 'Constitutional Framework' reads: "Recognizing the need to fully protect and uphold the rights 
of all Communities and their members." 

The rights of the Communities are specified in Chapter 4. It lists several basic rights.  The basic rights 
of the Community and the individuals are far-reaching, granting for example in Chapter 4.4.b the right 
to receive education in their own language. As those rights are far reaching and entail all aspects of 
everyday life, these rights can be called inclusive. 

The political rights that are necessary to moderate the majority, as propagated by Michael Barnett, or 
Jack Goldstone and Jay Ulfelder, are part of different chapters.53 Chapter 9.1.3 outlines the Assembly 

 
49  Oliver P. Richmond, “A post-liberal peace: Eirenism and the everyday,” Review of International Studies 35 (2009): 
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50  As back then it can be observed still today that a possible EU accession is used as coercive mean. For example: “The 
Commission will present a report [for opening accession negotiations with Serbia] as soon as it will have assessed 
that Serbia has achieved the necessary degree of compliance with the membership criteria, in particular the key 
priority of taking steps towards a visible and sustainable improvement of relations with Kosovo.” See European 
Union, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Enlargement Strategy 
and Main Challenges 2012-2013, COM(2012) 600 final (Brussels, 10 October 2012), 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_ 
documents/2012/package/strategy_paper_2012_en.pdf, accessed April 21, 2017. 

51  Joseph Marko, “The New Kosovo Constitution in a Regional Comparative Perspective,” Review of Central and East 
European Law 33, no. 4 (2008): 437-450, quote on p. 441. 

52  Stahn, “Constitution Without a State?” 542 ff; and Marko, “New Kosovo Constitution,” 440. 

53  Michael Barnett, “Building a Republican Peace: Stabilizing States after War,” International Security 30, no. 4 (Spring 
2006): 87-112, quote on p. 105 ff, https://doi.org/10.1162/isec.2006.30.4.87; and Jack A. Goldstone and Jay 
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(parliament). Of the 120 seats 100 are distributed proportionally to the received votes. Another 20 
seats are reserved for non-Albanian Communities.54 Keeping in mind that 95% of Kosovo's population 
is Albanian, this would give the non-Albanian minorities a total of 25 seats or 21% of the seats in the 
Assembly.55 In addition the non-Albanians have to be represented at least as one of the 2 vice-pres-
idents of each special Committee.56 Also 2 of the government's ministers have to be non-Albanian.57 
This is a considerable over-representation, but, learning from Bosnia-Herzegovina, not enough to veto 
or obstruct the decision making. The Assembly votes with a majority of those present and voting. 
Although in Chapter 9.1.39 a process is outlined for reconsideration of a law if it violates vital interests 
of the Community, it isn't really a tool to block a law, as the law only will be reconsidered and the 
Assembly votes on it a second time. 

Therefore the political system according to the 'Constitutional Framework' contains no mechanism 
that would moderate the Albanian majority, as propagated by Michael Barnett, or Jack Goldstone and 
Jay Ulfelder.58 The only moderation is through the right of the SRSG to veto any Assembly decision. 

This has nothing to do with a hybrid approach. Again it resembles a Conservative Liberal Peace 
approach. Or as Oliver P. Richmond says, even universal international norms have to be negotiated 
and agreed upon, even if they are used to prevent abuse, as this is the case with the veto of the SRSG. 
This can be seen as anti-democratic, and would therefore lack legitimacy. Such a peace process 
following the concept of Conservative Liberal Peace lacks the involvement of civil society. It lacks 
(positive) local agency, a bottom-up approach, and local consent. With this, only the state is 
transformed, but not the society, leaving out genuine self-government and self-determination. Finally, 
this resulted in the unilateral declaration of independence, and the creation of an Albanian state, 
making the situation for minorities in Kosovo even worse.59 

To conclude, the drafting of the 'Constitutional Framework', as well as the 'Constitutional Framework' 
followed the concept of Conservative Liberal Peace. With this a Hybrid Peace was not possible. It lacked 
a bottom-up process with local consent. If there was consent, this was driven by conditionality and 
dependency, something that the theory of Hybrid Peace is especially critical about. 

Conclusion 

What was the goal of the intervention in Kosovo? UNSCR 1244 (1999) refers to the 'Rambouillet 
Accords'. These recognize in the preamble that "the members of all national communities [need to be 
included] in political decision-making". It is also desired that the rights of the members of all national 
communities are protected.60 The goal must therefore be a pluralist and multi-ethnic society, 
something Jason Franks and Oliver P. Richmond recognized as being an important part of a Hybrid 
Peace.61 

According to the Foreign Minister of Montenegro, Srdjan Darmanović, Kosovo is a young and vibrant 
democracy. The internal challenges it faces are, according to him, normal in a post-conflict setting. He 

 
Ulfelder, “How to construct stable democracies,” The Washington Quarterly 28, no. 1 (2004): 7-20, quote on p. 18, 
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assesses the statebuilding in Kosovo as "not failed, but not ideal, yet, but on the right track!"62 But 
does this mean that in Kosovo a pluralist and multi-ethnic society emerged? According to Joanne Wallis 
and Oliver P. Richmond Kosovo is “an ethnicised, semi-recognized state.” This happened through 
Kosovo Albanian agency in the peacebuilding process that was driven by “seeking a state rather than 
peace.”63 How could this happen? 

Although not a main topic of this paper, one needs to keep in mind that the status question never was 
solved. It is concluded that the missing status in the first post-conflict decade (but even up to today!) 
did not allow mutual local agency and reconciliation, as Kosovo Albanians and Kosovo Serbs each 
followed completely different goals.64 Whenever UNMIK decided something that was against their 
goals, especially against the Kosovo Albanian ones, they threatened to boycott UNMIK, as they have 
done 1999 when UNMIK adopted a legal system that was against the interest of the Kosovo Albanian 
population, or they demonstrated against such acts - sometimes even violent as in 2004.65 UNMIK 
never put a stop to this negative local agency or the Kosovo Albanians that led more and more to a 
mono-ethnic Kosovo Albanian state, as more and more Kosovo Serbs left Kosovo due to continuing 
harassment and lack of economic opportunities. Finally this resulted in the unilateral declaration of 
independence in February 2008. 

Although officially the status isn't definitely decided up to now, it is clear that Kosovo will remain a 
separate state, finally allowing negotiations between the Kosovo Albanians and the Kosovo Serbs. But 
again local agency isn't possible. Promising talks started 2013 between the Republic of Kosovo and 
Serbia, mediated by the EU. But the EU uses coercion, a carrot and stick approach to achieve results. 
It uses the EU integration process for both parties as carrot and stick. In addition, once more the 
Kosovo Serbs are not part of these talks, and are subject to the interests of Serbia. Although not a 
primary question of this paper, all this clearly supports Søren Jessen-Petersen saying that "[s]tatus is 
not only a peacebuilding problem in Kosovo, it is the peacebuilding problem in Kosovo."66 

Despite this missing final status, this paper shows that in the case of Kosovo, with strong international 
commitment a credible democratic government can emerge. 

But this commitment alone is not a guarantee for a sustainable, multi-ethnic democracy, as it was the 
goal of the whole peacebuilding process. 

Therefore it is hard to answer the hypothesis. In the case of Kosovo no local agency could be observed 
that led to a true multi-ethnic democracy, or was strong enough to overcome predominant Kosovo 
Albanian agency, or the Conservative Liberal Peace approach of UNMIK. Consent was only reached 
through conditions and coercion. A state centric, top-down approach could be observed, not involving 
civil society, not allowing reconciliation, both as a base for a bottom-up, consensual, hybrid approach. 

But the opposite could be observed. Local agency allows taking over a peace process by one of the 
parties, favored through the missing status-decision. It allowed the Kosovo Albanians to shape the 
whole process to their needs, even if it was against international standards like multi-ethnicity, with 
the ultimate goal of an Albanian dominated Kosovar state. This has to be taken into account by the 
internationals in order to reach wished progress. If local agency is not moderated, and sometimes even 
rebuked, it can lead to the adoption of the whole peace process by one party, and a sudden fait ac-
compli. When Roland Bleiker says that local agency has the potential to produce a hybrid peace, we 
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must say that it also has the opposite power - to overtake a peace process and to abuse it for its own 
purposes.67 

When trying to answer the hypothesis, one can say that the constant challenges between Kosovo 
Albanians and Kosovo Serbs are a consequence of the missing hybrid approach. The Kosovo Serbs 
never really were included in negotiations, as they always followed Serbian instructions, or, still today, 
Serbia is leading negotiations with Kosovo. With this inclusivity was not reached. 

The 'Constitutional Framework' did not moderate the dominating Kosovo Albanian faction. 
Moderation or even reconciliation was therefore not necessary by the Kosovo Albanian majority, 
excluding and alienating Kosovo Serbs more and more from Kosovo. This increased the leave of Kosovo 
Serbs, and today the Kosovo Serbs represent less than 2% of the Kosovar population, increasing the 
trend towards a mono-ethnic Kosovar state.68 These constant challenges may well be a consequence 
of the missing hybrid approach in the peacebuilding process. 

Therefore, when answering the research question how a peacebuilding operation can be more 
successful, one has to say that the lack of channeling local agency through mediation, or sometimes 
even restraining it through coercion, can be the cause for a failure of reaching a multi-ethnic state, if 
the peace process is taken over by one of the parties. Therefore, this article shows the importance of 
inclusivity and the necessity to identify the right parties to a peace process. 

Overall one can say that Liberal Peace and a strong international commitment favor democratic 
transition, but not automatically multi-ethnicity. If hybridity favors multi-ethnicity could not be shown 
in this article, but the case shows that the absence of hybridity led to a taking over of the peace process 
by one ethnicity, shaping the process to their needs. Through this the importance of local agency and 
the hybridity in the peace process could be portrayed. 
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