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artur tyński

 Polskie bezpieczeństwo ener-
getyczne w kontekście wojny 
na Ukrainie

 Współczesna gospodarka, a także pozo-
stałe relacje społeczne są w znacznym stopniu 
uzależnione od dostępu do energii elektrycznej1. 
Dobrą ilustracją opisywanej rzeczywistości jest 
obecnie trwająca czwarta rewolucja przemysłowa, 
której głównym założeniem jest digitalizacja oraz 
agregacja jak największej ilości danych, następnie 
integracja systemów i tworzenie sieci, a w konse-
kwencji jeszcze dalej postępująca automatyzacja, 
robotyzacja produkcji oraz wymiany handlowej2. 
Dla wszystkich tych czynności niezbędny jest 
dostęp do energii elektrycznej. Ponadto konse-
kwentne poszerzanie pakietu usług publicznych 
świadczonych przez administracje państwową, 
samorządową, a także zewnętrzne korporacje 
doprowadziło między innymi do rozwoju sieci 
systemowego grzania oraz chłodzenia budynków 
mieszkalnych i zakładów pracy, uzależniając tym 
samym mieszkańców od systemu zbiorowego, 
opartego o gaz, węgiel oraz energię elektryczną. 
lifestylowego imperium”. rozrywki, dla których 
niezbędny jest dostęp do energii elektrycznej.

1 Artur J. Tyński – absolwent Kolegium Indywidualnych Stu-
diów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, uczestnik 
Akademii Energii Fundacji im. Lesława Pagi. Prawnik ener-
getyczny, koordynator klastrów energii, analityk Ośrodka 
Analiz Cegielskiego. W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach prowadzi pracę badawczą po-
święconą regulacjom normującym odpowiedzialność za 
szkody jądrowe.

2  B. W. Ang. W. L. Choong, T. S. Ng, Energy security: 
Definitions, dimensions and indexes [w:] “Renewable and 
Sustainable Energy Reviews” 2015, vol. 42, issue C, s. 1078.
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pomiędzy podażą i popytem5. Wymiar zewnętrz-
ny bezpieczeństwa energetycznego uwzględnia: 
dostęp do paliw pierwotnych, bezpieczeństwo 
i adekwatność infrastruktury międzynarodowej, 
nieprzewidywane wyczerpywanie się zasobów, 
odporność na zmiany w polityce klimatycznej. 
Wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa energetycz-

5 Tamże.

nego uwzględnia: zdolność do produkcji energii, 
wewnątrzkrajową infrastrukturę do transportu 
energii, adekwatność rynku energii i możliwość 
jego regulacji, stabilność cen, a także niezawod-
ność operacyjną źródeł wytwórczych6.

6 M. Golarz, Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie 
zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elek-
tryczną, Rzeszów 2016, s. 163.

 Samuel P. Huntington w swoim eseju pt.: 
„Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu świato-
wego” zauważa, że Unia Europejska ma charakter 

„lifestylowego imperium”1. W związku z tym warto 
zwrócić uwagę na kluczową pozycję, jaką w sferze 
spędzania wolnego czasu u współczesnych Euro-
pejczyków pełnią rozrywki, dla których niezbędny 
jest dostęp do energii elektrycznej. 

W 2020 r. platforma streamingowa Netflix 
posiadała w Polsce 5,68 mln użytkowników (w Unii 
Europejskiej 54,4 mln)2, natomiast według raportu 

„The Game Industry of Poland 2021”, w ubiegłym 
roku można było naliczyć w Polsce ponad 20 mln 
graczy3. W konsekwencji tego, zarówno w zakre-
sie gospodarczym (przemysł, rolnictwo, usług), 
komunalnym (ciepło, chłód, energia elektryczna 
do kuchenek oraz pieców), komunikacyjnym 
(transport osobowy, transport zbiorowy, transport 
towarowy), jak i rozrywki oraz szeroko pojętego 

„czasu wolnego” energia elektryczna, a także gaz 
ziemny pełnią kluczową rolę. 

Społeczność pozbawiona do-
stępu do energii elektrycznej 
oraz gazu ziemnego znalazłaby 
się w głębokim kryzysie.

 Dlatego tak kluczową rolę we współcze-
snym państwie pełni bezpieczeństwo energetycz-
ne. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

1 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu 
światowego, Poznań 2018, s. 97-107.

2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Europejski i krajowy 
rynek audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). 
Modele biznesu i przychodów, Warszawa 2021 r., s. 8-13.

3 D. Yergin, Ensuring Energy Security, [w:] „Foreign Affairs” 
2006, Vol. 85, No. 2, s. 70–71.

definiowanego przez Daniela Yergina jako pewna 
dostępność odpowiedniej ilości surowców po 
akceptowalnych cenach, stanowi dla Polski jeden 
z najważniejszych celów działania4. Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska tłumaczy: „Bezpieczeństwo 
energetyczne, jako gwarancja dostaw energii de-
finiowane jest zwykle przez odporność systemu 
energetycznego na wyjątkowe i nieprzewidywalne 
wydarzenia, które mogą zagrozić fizycznej inte-
gralności przepływu energii lub prowadzić do 
niepowstrzymanego wzrostu jej cen niezależnie 
od podstaw ekonomicznych. Jest to zatem część 
systemu bezpieczeństwa narodowego, bowiem 
niezawodny i stały dostęp do źródeł energii, po 
kosztach możliwych do poniesienia przez spo-
łeczeństwo, jest niezbędnym elementem każdej 
nowoczesnej gospodarki. Ogólniej rzecz ujmując 
bezpieczeństwo energetyczne to taki stan gospo-
darki, który zapewnia pokrycie bieżącego i przy-
szłego zapotrzebowania odbiorców na paliwa 
i energię, w sposób technicznie i ekonomiczne 
uzasadniony, przy minimalnym negatywnym 
oddziaływaniu sektora energii na środowisko 
i warunki życia społeczeństwa.” W aspekcie długo-
terminowym bezpieczeństwo energetyczne dotyczy 
dostępności do zasobów energii pierwotnej oraz 
budowy infrastruktury umożliwiającej sprostanie 
zapotrzebowaniu na energię wraz z trwającym 
rozwojem ekonomicznym. Natomiast bezpie-
czeństwo energetyczne w aspekcie krótkotermi-
nowym oznacza przeciwdziałanie punktowym 
zakłóceniom w dostawach energii pierwotnej, 
a także zdolność systemu elektroenergetyczne-
go do reagowania na nagłe zmiany równowagi 

4 Bezpieczeństwo energetyczne podstawą rozwoju spo-
łeczeństwa, https://www.gov.pl/web/polski-atom/bezpie-
czenstwo-energetyczne-podstawa-rozwoju-spoleczenstwa, 
[dostęp: 08.07.2022].
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kamiennego.7 To węgiel wykorzystywany przez 
obywateli w celach grzewczych jest aktualnym 
wyzwaniem. Aż 37% gospodarstw domowych 
w Polsce (w tym 70% na wsi) jest ogrzewana za 
pomocą węgla kamiennego.8 

Niedobór węgla energetyczne-
go w Polsce jest szacowany na 
ok. 5 mln ton.9 

Odpowiedzią Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów na zaistniałą sytuację było zlecenie 
w dn. 14.07.2022 r. spółkom skarbu państwa: ka-
towickiemu Węglokoks S.A. oraz krakowskiemu 
PGE Paliwa Sp. z o.o. zakupu brakującego wę-
gla na światowym rynkach (głównie w Stanach 
Zjednoczonych, Kolumbii, Indonezji, Australii, 
Południowej Afryce) w postaci 6,5 mln ton węgla 
zmieszanego, a także 4,5 mln ton węgla opałowego. 
10Jak wskazuje analityk Wojciech Jakóbik z Instytu-
tu Jagiellońskiego: Bardziej długofalowo sytuacja 
będzie ustabilizowana, bo na rynku jest wystar-
czająca ilość węgla. On płynie np. z Australii”.11

Według szacunków Gaz-Systemu w 2022 r. 
zużycie gazu ziemnego w Polsce powinno oscylo-
wać wokół 18 mld m3. Ok. 3 mld m3 gazu ziemne-

7 D. Iwanowski (Fundacja Instrat), Koniec rosyjskiego węgla 
i gazu w polskich domach, https://instrat.pl/koniec-rosyjskie-
go-wegla-i-gazu-w-polskich-domach/, [dostęp: 28.08.2022].

8 Tamże.

9 Michał Perzyński (BiznesAlert), Raport – węgiel na ratunek 
w czasach kryzysu, https://biznesalert.pl/raport-wegiel-kry-
zys-energetyczny/ [dostęp: 29.08.2022].

10 T. Żółciak, G. Osiecki (Dziennik Gazeta Prawna), Premier 
polecił importować węgiel. W MAP i w spółkach słychać, 
że to niewykonalne, https://serwisy.gazetaprawna.pl/ener-
getyka/artykuly/8493411,wegiel-morawiecki-klotnie-w-rza-
dzie-import.html, [dostęp: 28.08.2022].

11 A. Tyński (Centrum Analiz Klubu Lidera RP), Czy w Polsce 
zabraknie węgla?, Warszawa 2022, s. 4.

go w skali roku jest wykorzystywanych przez 7,5 
mln gospodarstw domowych w trakcie gotowania 
posiłków, 3,75 mln gospodarstw domowych do 
ogrzewania wody i 2 mln gospodarstw domowych 
do ogrzewania mieszkań12. Pozostałe ok. 15 mld m3 
gazu ziemnego jest zużywanych przez gospodarkę. 
W 2020 r. było to odpowiednio: 9,87 mld m3 przez 
przetwórstwo przemysłowe, 3,47 mld m3 przez 
sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię, 
1,53 mld m3 przez górnictwo i wydobycie, a 0,08 
mld m3 przez sektor komunalny oraz wodocią-
gowy. W zakresie przetwórstwa przemysłowego 
dominują: koks i produkty rafinacji ropy naftowej 
(2,92 mld m3), chemikalia i wyroby chemiczne 
(2,83 mld m3), wyroby mineralne (1,21 mld m3) 
oraz artykuły spożywcze (0,87 mld m3)13.

 Około jedna trzecia polskiego zapotrze-
bowania na gaz ziemny jest zaspokajana przez 
krajowe wydobycie. Pozostałe zapotrzebowanie 
na gaz jest kompensowane za pomocą terminala 
LNG w Świnoujściu, a także za pomocą litewskiego 
terminala w Kłajpedzie. Polski terminal obecnie 
posiada zdolność regazyfikacyjną na poziomie 6,2 
mld m³ rocznie (jednocześnie trwa dalsza rozbu-
dowa terminalna).14 Litewski terminal obecnie 
posiada zdolność regazyfikacyjną na poziomie ok. 
4 mld m3 rocznie, a dzięki otwartym w maju 2022 
r. gazociągowi GIPL łączy go z polskim systemem 
przesyłowym. Gazociąg GIPL w październiku 
2022 r. osiągnie przepustowość w wysokości 1,9 
mld m³ gazu ziemnego. Dodatkowo warto dodać 

12 D. Iwanowski (Fundacja Instrat), Koniec rosyjskiego węgla 
i gazu w polskich domach, https://instrat.pl/koniec-rosyjskie-
go-wegla-i-gazu-w-polskich-domach/, [dostęp: 28.08.2022].

13 GUS – Rocznik Statystyczny Przemysłu | sierpień 2022, 
Warszawa 2022.

14 Gaz-System, Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego w Świnoujściu, https://www.gaz-system.pl/pl/
terminal-lng/terminal-lng.html, [dostęp: 28.08.2022].

Struktura polskiej energetyki
 Z danych podanych przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne wynika, że niezmiennie 
w polskiej strukturze energetycznej dominują 
węgiel kamienny (47,88%) oraz węgiel brunatny 
(27,37%). Elektrownie gazowe odpowiadały za 4,6% 
energii elektrycznej. Cała reszta energii została 
wyprodukowana przez OZE. Elektrownie wiatro-
we wyprodukowały 9,31% energii, elektrownie 
wodne 1,25% energii, natomiast pozostałe odna-
wialne źródła energii (głównie biogazownie oraz 
fotowoltaika 9,59% energii). 

Jak widać na powyższej ilustracji, dla za-
chowania bezpieczeństwa energetycznego Polski 

kluczową rolę pełni węgiel. W Polsce wydobywa 
się rocznie ok. 55 mln ton węgla kamiennego. Z tej 
puli ok. 12 mln ton to węgiel koksowy (wydoby-

wany przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.) 
wykorzystywany w hutach do produkcji stali. 
Pozostałe ok. 43 mln ton to węgiel energetyczny. 
Elektrownie napędzane blokami węglowymi zu-
żywają rocznie ok. 27 mln ton węgla, natomiast 
elektrociepłownie oraz ciepłownie wykorzystują 
10 mln ton węgla. Zaledwie 7 mln ton węgla nadaje 
się do spalania w gospodarstwach domowych oraz 
pozostałych mniejszych systemach cieplnych, przy 
zapotrzebowaniu oscylującym wokół 9 mln ton 
węgla. W zakresie dużych elektrowni należących 
do energetycznych spółek skarbu państwa całe 
lub niemalże całe zapotrzebowanie na węgiel 
jest pokrywane z wewnątrzkrajowych kopalni. 
W przypadku gospodarstwo domowych około 30% 

węgla była importowana, głównie od dostawców 
zaopatrujących się w rosyjskich kopalniach węgla 
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o otwartym w sierpniu 2022 r. gazociągu Polska-
-Słowacja łączącym Rzeczpospolitą z źródłami 
gazu zlokalizowanymi w Europie Południowej, 
Afryce Północnej oraz w obszarze Kaukazu. Ga-
zociąg Polska-Słowacja posiada przepustowość 
w skali roku na poziomie 5,7 mld m3. Zarówno 
inwestycja w interkonektor polsko-litewski, jak 
i polsko-słowacki została zrealizowana w ramach 
Inicjatywy Trójmorza. 15Ponadto istnieją starsze 
intekonektory łączące Polskę z Czechami o prze-
pustowości 2,5 mld m3, a także interkonektory 
łączące Polskę z Niemcami (0,7 mld m3). 16Do tego 
warto dodać fakt osiągnięcia 100% zapełnienia 
polskich magazynów gazu (3,2 mld m3), których 
celem jest utrzymanie swoistego backupu dla 
gospodarki, jako źródło bilansujące możliwe 
niedobory w sezonie zimowym, a także otwierany 
we wrześniu 2022 r. gazociąg Baltic Pipe, który do 
końca roku ma przesłać 0,8 mld m3 gazu ziemnego 
17(docelowo gazociąg Baltic Pipe ma osiągnąć 10 
mld m3 przepustowości).

Potencjalne skutki
 Embarga na rosyjski węgiel, a także gaz 

ziemny nie powinny skutkować brakiem powyż-
szych surowców na polskim rynku. Niemniej 

15 Gaz-System, Interkonektor gazowy Polska-Słowacja 
zbudowany, https://www.gaz-system.pl/pl/dla-mediow/ko-
munikaty-prasowe/2022/sierpien/26-08-2022-gaz-system-
-interkonektor-gazowy-polska-slowacja-zbudowany.html, 
[dostęp: 28.08.2022],

16 Gaz-System, Mapa Krajowego Systemu Przesyłowego, 
https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/infra-
struktura-przesylowa/mapa-systemu-przesylowego.html, 
[dostęp: 28.08.2022].

17 Gaz-System, Wszystkie trzy tłocznie Baltic Pipe w Pol-
sce po odbiorach technicznych, https://www.gaz-system.
pl/pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/2022/sierpien/
05-08-2022-wszystkie-trzy-tlocznie-baltic-pipe-po-odbiorze-
-technicznym.html, [dostęp: 29.08.2022].

niewątpliwie wpłyną na znaczny wzrost kosztów 
dla gospodarstw domowych oraz gospodarki (w 
tym zwłaszcza sektorów przemysłu i rolnictwa). 
W perspektywie przyszłych skutków będących 
wynikiem trwających embarg, warto przybliżyć 
badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
przeprowadzonego metodą tez delfickich, jeszcze 
przed 24 lutym 2022 r. Z badań wynika, że w 2031 r. 
udział gospodarstw domowych wykorzystujących 
paliwa stałe spadnie poniżej 20%, w 2033 r. udział 
odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu energii 
brutto według definicji unijnego celu przekroczy 
30%, w 2034 r. zużycie gazu ziemnego w polskich 
elektrowniach i elektrociepłowniach przekroczy 
12 mld m3, w 2038 r. biogaz będzie stanowił 10% 
gazu w polskim systemie przesyłowym, w 2038 r. 
zostanie oddana do użytku elektrownia jądrowa, 
a do 2046 r. nastąpi koniec wykorzystania węgla 
kamiennego oraz węgla brunatnego w polskiej 
energetyce.18 Większość wyników niniejszego ba-
dania jest zbieżna lub bliska założeniom Polityki 
Energetyki Polski do 2040 r. 

Jak wskazują analizy Fundacji Instrat, 
transformacja energetyczna powinna wpłynąć 
na obniżenie rachunków za energie elektrycz-
ną o ok. 500 zł do 2030 r. Scenariusz węglowy 
zakłada w tym samym czasie wzrost cen energii 
o ponad 800 zł19. 

Zmiana sytuacji wskutek eskalacji kon-
fliktu rosyjsko-ukraińskiego, najprawdopodob-
niej zadziała na zasadach katalizatora i będzie 
skutkowała przyśpieszeniem powyższych zmian.

18 Polski Instytut Ekonomiczny, Foresight energetyczny 
Polski, Warszawa 2021, str. 4-7.

19 P. Czyżak (Fundacja Instrat), Brakujący element ukła-
danki, https://instrat.pl/ceny-energii/ [dostęp: 28.08.2022].
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łotewskie 
przewodnictwo 
w inicjatywie 
trójmorza

jędrzej błaszczak

W dniach 20-21 czerwca odbył się w Rydze 
kolejny, VII szczyt Inicjatywy Trójmorza. Łotewska 
prezydencja postawiła sobie za cel aktywizowa-
nie przede wszystkim środowiska biznesowego, 
a idealnym przykładem było zorganizowanie 
Forum Biznesu, które odbywało się równocześnie 
ze spotkaniami politycznymi wysokiego szczebla. 

 Łotysze od samego początku zapowiadali, 
że chcą skupić się w głównej mierze na aspekcie 
biznesowym tego formatu. Tuż po zakończeniu 
poprzedniego szczytu w Bułgarii prezydent Egils 
Levits ogłosił, że Łotwa będzie starała się przycią-
gnąć więcej inwestorów prywatnych, co miałoby 
dać dodatkowy impuls do rozwoju obszarów prio-
rytetowych, którymi w dalszym ciągu pozostaje 
infrastruktura, energetyka i cyfryzacja. Pewną no-
wością było zorganizowanie przez stronę łotewską 
na miesiąc przed szczytem Civil Society Forum, 
czyli wydarzenia dedykowanego organizacjom 
pozarządowym i think-tankom, które do tej pory 
zajmowały się tematami współpracy w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 

Szczyt zainaugurowały spotkania politycz-
ne, które odbywały się pierwszego dnia, natomiast 
dzień drugi przeznaczony został w głównej mie-
rze na panele biznesowe. Większość uczestników 
była reprezentowana przez głowy państw. Obecni 
byli prezydenci państw bałtyckich: Łotwy – wspo-
mniany już Egils Levits, Litwy – Gitanas Nausėda 
, Estonii – Alar Karis i Polski – Andrzej Duda. 
W szczycie wzięli również udział prezydenci Au-
strii – Alexander Van der Bellen, Rumunii – Klaus 
Iohannis, Bułgarii – Rumen Radew, Węgier – Ka-
talin Novák i Słowenii – Borut Pahor. Chorwację 
reprezentował premier kraju Andrej Plenković, 
Słowację wicepremier Štefan Holý, a władze 
w Czechach zdecydowały się na reprezentację 
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centrum danych w regionie bałtyckim (Estonia). 
Inwestycja wykorzystuje wyłącznie energię ze 
źródeł odnawialnych. Enery – fundusz objął pa-
kiet udziałów w spółce Enery Development, która 
dysponuje elektrowniami słonecznymi w trzech 
państwach Trójmorza (Bułgaria, Czechy, Słowacja). 

 Efektem każdego szczytu jest podpisanie 
wspólnej deklaracji podsumowującej dotychcza-
sowe działania. Poza kwestiami, które omówiono 
powyżej, w deklaracji ryskiej położono szczegól-
ny akcent na znaczenie Inicjatywy Trójmorza 
dla wkładu w politykę UE dotyczącej Bałkanów 
Zachodnich, co miałoby umożliwić i uzupełnić 
wspólne wysiłki na rzecz zbliżenia tego regionu 
do UE, poprzez inwestycje w rozbudowę unijnych 
korytarzy energetycznych, transportowych, cyfro-
wych i telekomunikacyjnych oraz przyspieszenie 
zielonej transformacji. 

 W trakcie szczytu ogłoszono, że kolejnym 
organizatorem będzie Rumunia, która gospoda-
rzem spotkania była już w 2018 roku. Z jednej 
strony może to pokazywać brak zainteresowania 
wśród innych państw, które do tej pory tej funkcji 
nie objęły – zwłaszcza Litwy i Węgier (Austria, 
Czechy i Słowacja nie przejawiają szczególnych 
aktywności wewnątrz formatu trójmorskiego), 
z drugiej zaś wskazuje, że Rumunia pozycjonuje 
siebie jako jedno z najważniejszych państw Ini-
cjatywy. Bukareszt na ten moment nie przedsta-
wił swojej strategii na okres prezydencji, można 
zakładać jednak, że będzie się ona koncentrować 
na bieżącej sytuacji geopolitycznej, wzmacnianiu 
więzi transatlantyckich ze Stanami Zjednoczony-
mi, a także zwiększonym staraniom ku inwestycji 
w projekty mające na celu dywersyfikację surow-
ców energetycznych. 

 Inicjatywa Trójmorza jest 
formatem międzynarodowej 
współpracy 12 państw Europy 
Środkowo-Wschodniej (Estonii, 
Łotwy, Litwy, Polski, Czech, 
Słowacji, Austrii, Węgier, Ru-
munii, Bułgarii, Słowenii 
i Chorwacji). 

Powstała z inicjatywy Warszawy i Zagrze-
bia w 2015 roku, a pierwszy oficjalny szczyt od-
był się rok później. Główne obszary, na których 
koncentruje się współpraca, to: infrastruktura, 
energetyka i cyfryzacja.

na szczeblu przewodniczącego Senatu – 
Miloša Vystrčila. Wśród zaproszonych gości poja-
wił się prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier 
oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
Valdis Dombrovskis. Wśród polityków, którzy 
nie pojawili się w Rydze osobiście, ale przesłali 
nagranie wideo, był sekretarz stanu USA Anto-
ny Blinken, minister spraw zagranicznych Japo-
nii Yoshimasa Hayashi i Wielkiej Brytanii – Liz 
Truss. Jasno pokazuje to kierunki priorytetowe 
dla państw członkowskich tego formatu. 

 Naturalnie wiodącym tematem roz-
mów pomiędzy politykami była agresja Rosji na 
Ukrainę. Strona łotewska zaprosiła do udziału 
w szczycie także Wołodymyra Zełenskiego, któ-
ry z oczywistych względów nie mógł osobiście 
pojawić się w Rydze. Zdecydowano się zatem 
na połączenie online z Kijowem, dzięki czemu 
prezydent Ukrainy mógł bezpośrednio zwrócić 
się do zgromadzonych przywódców. 

Chociaż wśród państw człon-
kowskich zabrakło konsensusu, 
co do dołączenia Ukrainy do 
Inicjatywy Trójmorza, osta-
tecznie zdecydowano się 
na kompromis, którym było 
przyznanie Ukrainie statusu 
partnerstwa uczestniczącego, 
czyli formy współpracy mają-
cej umożliwić pełne członko-
stwo w przyszłości. 

Wśród przedstawicieli państw panuje prze-
konanie, że 3SI może być platformą wspierającą 

odbudowę Ukrainy, w tym również możliwość 
zaangażowania Ukrainy w realizację regional-
nych projektów infrastrukturalnych Inicjatywy 
Trójmorza. 

 Kolejnym istotnym elementem tego szczy-
tu było zadeklarowanie przez Amerykanów sło-
wami Scotta Nathana, prezesa DFC (Development 
Finance Corporation), pierwszego amerykańskiego 
wkładu do Funduszu Inicjatywy Trójmorza rzę-
du 300 mln dolarów. Dzięki tej obietnicy kapitał 
Funduszu Trójmorza wzrośnie do 1,3 mld euro. 
Decyzja została przyjęta z dużym entuzjazmem 
i odebrana jako znaczący sukces w pozyskiwa-
niu środków dla tego instrumentu, gdyż o ame-
rykańskim wsparciu mówiło się już od końca 
2020 roku. Krok ten prawdopodobnie wzmocni 
relacje transatlantyckie pomiędzy 3SI a Stana-
mi Zjednoczonymi i przypuszczalnie da nowy 
impuls samemu Funduszowi, który obecnie jest 
rozpatrywany jako istotna część całej Inicjatywy. 
Ponadto podczas szczytu zapowiedziano kolejną 
inwestycję Funduszu, który nabył znaczny udział 
w BMF Port Burgas EAD, głównym operatorze por-
towym w porcie Burgas w Bułgarii. Niewątpliwie 
wpisuje się to w realizację priorytetów w zakresie 
projektów infrastrukturalnych w regionie Mo-
rza Czarnego. Jest to czwarta spośród inwestycji 
Funduszu. Dotychczasowe również koncentro-
wały się na trzech obszarach priorytetowych 
całej inicjatywy. Cargounit objął 100% udziałów 
w firmie będącej regionalnym liderem wynajmu 
lokomotyw (z siedzibą w Polsce). Inwestycja ma 
pozwolić na rozwinięcie regionalnej sieci połączeń 
towarowych i pozytywnie wpłynąć na wymianę 
handlową w obszarze Trójmorza. Greenergy Data 
Centers objął 92% udziałów w firmie zajmującej 
się budową największego i najbardziej wydajnego 
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Chciałbym napisać, że w dniu inwazji Fe-
deracji Rosyjskiej na Ukrainę świat się zatrzymał, 
a następnie wspólnym i nieznoszącym sprzeciwu 
głosem potępił agresję. Chciałbym wierzyć, że 
wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne do-
konane na Ukrainie poniosą karę za swoje czyny. 

Ta wojna jest zaskoczeniem 
Przyjmując perspektywę współczesnego 

Europejczyka, próżno się było spodziewać takiego 
rozwoju wydarzeń. Wojna jest czymś odległym, 
reliktem przeszłości. Wojna może mieć miejsce 

– i de facto ma – w cyberprzestrzeni, w dalekiej 
– mimo globalnej wioski – Azji czy Afryce. Nato-
miast wydawałoby się, że obleczony doświadcze-
niem wojennym wiek XX bezpowrotnie zakończył 
etap wojen w Europie. Obywatel Unii Europejskiej 
wojny się nie obawia, gdyż prawdopodobieństwo 
jej wystąpienia jest marginalne. My, Europejczycy, 
stawiamy wojnie surowe wymagania, oczekuje-
my od wojny humanitaryzmu, braku ofiar wśród 
ludności cywilnej. Wojną powinni zajmować się 
wyłącznie zawodowi żołnierze. I co najważniejsze, 
wojna współczesna nie powinna nieść za sobą 
śmierci. Z drugiej strony, jeżeliby konflikt zbrojny 
miałby jednak nastąpić,  miałby charakter woj-
ny błyskawicznej. Atomowy blitzkrieg kończący 
inwazję w ciągu tygodnia. Wojna na Ukrainie 
nie spełnia naszych oczekiwań, brzydka wojna 

– jak każda.
Ten tekst jest jednak nie o wojnie, a o 

zbrodni. O zbrodni bez kary. Wydawałoby się, że 
istnieje immanentny związek pomiędzy zbrodnią 
a karą właśnie, taka jest natura rzeczy. Przekorna 
rzeczywistość jest rozczarowaniem.

z tej, co sądzi, 
choć nie widzi, 
sprawcy zbrodni 
będą szydzić
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Należy zadać sobie pytanie: w jaki sposób 
chcielibyśmy dokonać rozliczenia przywódców 
i poszczególnych osób za dokonane zbrodnie? 
Andrzej Bryl w publikacji Zbrodnie przeciwko 
ludzkości w doktrynie i orzecznictwie między-
narodowych trybunałów karnych wskazuje, że 
z tożsamym dylematem mierzyli się przywódcy 
polityczni po drugiej wojnie światowej. Pierw-
szym potencjalnym rozwiązaniem jest uznanie 
nietykalności głów państw i wypuszczenie poj-
manych przywódców – na szczęście wskazana 
praktyka już dawno nie jest stosowana. Drugim 
możliwym rozstrzygnięciem jest kara śmierci 
wobec zbrodniarzy bez przeprowadzenia procesu, 
co na gruncie europejskiej kultury prawnej oraz 
etycznej jest niedopuszczalne. Trzecim, wydaje 
się najwłaściwszym rozwiązaniem, jest powołanie 
trybunału i przeprowadzenie procesu. 

Ludobójstwo
Historia zna kilkanaście przykładów two-

rzenia specjalnych trybunałów po konfliktach 
zbrojnych. Na gruncie europejskim należy wskazać 
Trybunał Karny w Norymberdze oraz Międzyna-
rodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Czy 
jednak jesteśmy w stanie stwierdzić, że wszystkie 
osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne zosta-
ły należycie ukarane? Czy rosyjskich zbrodniarzy 
wojennych powinniśmy sądzić w Międzynarodo-
wym Trybunale Karnym w Hadze, a może należy 
powołać osobną instytucję? 

 Posługując się statutem Międzynarodo-
wego Trybunału Karnego, należy rozróżnić zbrod-
nię ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, 
zbrodnie wojenne oraz zbrodnie agresji. 

Dla celów niniejszego statutu "ludobójstwo" 
oznacza którykolwiek z następujących czynów, 
dokonany z zamiarem zniszczenia w całości lub 
części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub 
religijnej, 1takich jak:

a) zabójstwo członków grupy;
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego człon-
ków grupy;

c) rozmyślne stworzenie dla grupy warun-
ków życia, obliczonych na spowodowanie jej cał-
kowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;

d) stosowanie środków, które mają na celu 
wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;

e) przymusowe przekazywanie dzieci 
członków grupy do innej grupy.

Zbrodnię ludobójstwa defi-
niuje więc cel oraz działanie. 
Ludobójstwa nie dokonuje się 
w afekcie, pod wpływem im-
pulsu. Zbrodnia ludobójstwa 
wymaga odpowiedniego przy-
gotowania gruntu. Holokaust 
nie był impulsem nienawiści, 
został przygotowany przez 
lata kształtowania umysłów – 
propagandowej inżynierii dusz. 

Nie chciałbym jednoznacznie stwierdzać, 
czy została dokonana zbrodnia ludobójstwa na 
narodzie ukraińskim.

1 Podkreślenia zostały wykonane przez autora artykułu.

Ludobójstwo wymaga uprzedmiotowienia 
drugiego człowieka, z jednoczesnym wzrostem 
odpowiednio ukierunkowanego okrucieństwa, 
wzbudzeniem nienawiści. „Ukrainę należy zde-
nazyfikować. Naziści, którzy chwycili za broń, 
powinni zostać zniszczeni na polu walki w masy-
malnym możliwym stopniu”1.

Zbrodnia przeciwko ludzkości
Niepokojące i bezdyskusyjne jednak 

w kwestii zamiarów Putina są informacje o ponad 
240 tysiącach ukraińskich dzieci przesiedlonych 
do Rosji2 czy przygotowanie do eksterminacji 
ludności po zwycięstwie3.

Dla celów niniejszego statutu "zbrodnia 
przeciwko ludzkości" oznacza którykolwiek z na-
stępujących czynów, popełniony w ramach roz-
ległego lub systematycznego, świadomego ataku 
skierowanego przeciwko ludności cywilnej:

a) zabójstwo;
b) eksterminacja;
c) niewolnictwo;
d) deportacja lub przymusowe przemiesz-

czanie ludności;

1 Kremlowski propagandysta: Ukrainę trzeba "zdenazyfiko-
wać", ludzie muszą zostać ukarani, [w:] salon24.pl, https://
www.salon24.pl/newsroom/1218429,kremlowski-propagan-
dysta-ukraine-trzeba-zdenazyfikowac-ludzie-musza-zostac-
-ukarani, [dostęp: 22.07.2022].

2 J. Potocka, Putin manipuluje demografią. Oddaje ukra-
ińskie dzieci do adopcji, [w:] rmf24.pl, https://www.rmf24.
pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-putin-manipuluje-de-
mografia-oddaje-ukrainskie-dzieci-do-adop,nId,6155940#-
crp_state=1, [dostęp: 22.07.2022].

3 J. Mielnik, Jak Moskwa przygotowała eksterminację Ukra-
ińców. „Mobilne krematoria i worki na zwłoki”, [w:] wprost.pl, 
https://www.wprost.pl/swiat/10675753/jak-moskwa-przygo-
towala-eksterminacje-ukraincow-45-tys-workow-na-zwloki.
html, [dostęp: 22.07.2022].
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e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawie-
nie wolności fizycznej z naruszeniem podstawo-
wych reguł prawa międzynarodowego;

f ) tortury;
g) zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, 

przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przy-
musowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy 
przemocy seksualnej porównywalnej wagi;

h) prześladowanie jakiejkowiek możli-
wej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości 
z powodów politycznych, rasowych, narodowych, 
etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gender) 
w rozumieniu ustępu 3 lub z innych powodów 
powszechnie uznanych za niedopuszczalne na 
podstawie prawa międzynarodowego, w związ-
ku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi 
się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią 
objętą jurysdykcją Trybunału;

i) wymuszone zaginięcia osób;
j) zbrodnia apartheidu;
k) inne nieludzkie czyny o podobnym 

charakterze celowo powodujące ogromne cierpie-
nie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia 
psychicznego lub fizycznego.

Zbrodnia przeciwko ludzkości jest 
w brzmieniu tego artykułu działaniem przede 
wszystkim rozległym lub systematycznym, świado-
mym, skierowanym przeciwko ludności cywilnej. 
Nie wymaga uprzedniego zamiaru, natomiast 
również nie jest popełniona w afekcie. Niewąt-
pliwym przykładem, podawanym przez m.in. 
Human Rights Watch, jest rzeź w Buczy. 

Podawane przez świadków historie o eg-
zekucjach poprzez strzał w potylicę i torturach 
na ulicy Jabłońskiej, w sanatorium dziecięcym 
czy w fabryce szkła, a także gwałty na kobietach 
i dziewczynkach, jednoznacznie wskazują na 

dokonanie przez żołnierzy rosyjskich zbrodni 
przeciwko ludzkości w rozumieniu statutu MTK. 
Aby jednak formalnie potwierdzić dokonanie, na-
leżałoby przeprowadzić międzynarodowe śledztwo, 
do którego zresztą wzywał rosyjski opozycjonista 
Michaił Chodorkowski. Symbolem ślepego okru-
cieństwa wojsk rosyjskich w Buczy jest zastrzelenie 
Ilji Nawalnego. Rzucony obok ciała dokument toż-
samości wskazuje, że prawdopodobnie mężczyzna 
został zamordowany wyłącznie z powodu tego, 
że nosi nazwisko więźnia politycznego Alexeia.

Zbrodnia agresji

Zbrodnie wojenne to narusze-
nie międzynarodowego pra-
wa humanitarnego, którego 
osią są Konwencje Genewskie, 
w szczególności IV Konwencja 
Genewska o ochronie osób cy-
wilnych podczas wojny. 

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że 
wojska rosyjskie dokonują zbrodni wojennych 
w trakcie inwazji na Ukrainę. Świat obiegły na-
grania o bombardowaniach wsi czy miast, które 
w żadnym wypadku nie są celami wojskowymi.

 Ponadto powszechne są informacje 
o ostrzeliwaniu korytarzy humanitarnych, za-
kopywaniu min w piasku na placach zabaw czy 
kierowaniu ataków przeciwko ludności cywilnej 
niebiorącej bezpośredniego udziału w działa-
niach wojennych. 

Kluczowa jednak dla możliwości skazania 
prawdziwie odpowiedzialnych za zbrojną napaść 
wojsk rosyjskich na Ukrainę jest regulacja tak 
zwanej zbrodni agresji.

 Dla celów niniejszego Statutu, "zbrodnia 
agresji" oznacza planowanie, przygotowanie, ini-
cjowanie lub wykonanie, przez osobę zajmującą 
pozycję pozwalającą na sprawowanie efektyw-
nej kontroli nad politycznymi lub militarnymi 
działaniami państwa lub też nimi kierowanie, 
aktu agresji, który przez swój charakter, wagę 
lub skalę w sposób oczywisty narusza Kartę Na-
rodów Zjednoczonych.

Zbrodnia agresji może więc być popełnio-
na jedynie przez określony katalog osób będących 
decyzyjnymi w sprawie politycznej lub militarnej. 
Nietrudno jest wskazać, kto w przypadku wojny 
rosyjsko-ukraińskiej powinien ponieść karę za 
naruszenia prawa międzynarodowego. 

Ponad wszelką wątpliwość 
winnym jest Władimir Putin, 
którego wpływ na działania 
wojsk jest bezsporny. 

Pociągniętymi do odpowiedzialności za 
złamanie prawa międzynarodowego powinni 
zostać również inni dygnitarze rosyjscy, np. Szoj-
gu czy Miedwiediew. Prawo w tym przypadku 
zbrodniarzy chroni. Jurysdykcja MTK w zakresie 
popełnienia zbrodni agresji możliwa jest jedynie 
w stosunku do państw, które ratyfikowały Statut 
Rzymski i poprawki z Kampali (2010). Federacja 
Rosyjska stroną traktatu rzymskiego – bez za-
skoczenia – nie jest. Wskazana przeszkoda może 
jednak zostać usunięta wskutek rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, której – o zgrozo! – Federa-
cja Rosyjska jest stałym członkiem z prawem weta. 
Ściganie zbrodni agresji zatem, mimo wyczerpania 
jej znamion, jest ze względów polityczno-praw-
nych niemożliwe. 

 Biuro prokuratora MTK 
z dniem 2 marca 2022 roku 
wszczęło postępowanie przy-
gotowawcze, które będzie 
obejmować swoim zakresem 
zbrodnie ludobójstwa, zbrod-
nie przeciwko ludzkości oraz 
zbrodnie wojenne popełnione 
na terenie Ukrainy. 

Istotny jest zakres temporalny śledztwa. 
Postępowanie obejmie wydarzenia od dnia 21 li-
stopada 2013 roku, czyli od Euromajdanu i użycia 
przez prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janu-
kowycza jednostki specjalnej Berkut do tłumie-
nia protestów. Wątpliwe jest jednak postawienie 
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym 
w Hadze osób odpowiedzialnych za wskazane 
zbrodnie. Dlaczego? Przeprowadzenie rozprawy 
przed Trybunałem możliwe jest jedynie przy sta-
wiennictwie oskarżonego. Co więcej, Trybunał 
ma charakter komplementarny – przeprowadzi 
rozprawę jedynie wówczas, gdy nie zrobi tego sąd 
państwowy, bądź przeprowadzone postępowanie 
przez dany sąd państwowy będzie nierzetelne. 

Rosjanie nie dopuszczą możliwości ujęcia 
któregokolwiek ze znaczniejszych dygnitarzy 
wojskowych. Niemniej jednak, działanie
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v  Biura Prokuratora MTK jest niezwykle 
ważne w kwestii psychologicznej. 

Oskarżenie o zbrodnie wojenne, zbrodnie 
przeciwko ludzkości czy o ludobójstwo będą skut-
kowały społecznym ostracyzmem niezależnie od 
danej kultury. Wydaje się to nieprawdopodobne, 
natomiast przykład daje świadectwo nazistowskie-
go zbrodniarza Roberta Leya: „Postawcie nas pod 
ścianą i rozstrzelajcie, teraz jesteście zwycięzcami. 
Ale dlaczego mam stawać przed trybunałem jako 
z-z-z... Nie mogę nawet wypowiedzieć tego słowa”!

Sytuacja po wojnie rosyjsko-ukraińskiej 
będzie skrajnie inna od tej, z którą mierzyliśmy 
się jako ludzkość po drugiej wojnie światowej 
czy po upadku Jugosławii. Rozpocznijmy od za-
sadniczo najważniejszej kwestii: w przypadku 
nawet wycofania się wojsk rosyjskich z terenu 
Ukrainy nie będzie zwycięzcy i zwyciężonego. 
Oczywiście możemy traktować powstrzymanie 
rosyjskiej inwazji i ewentualne odzyskanie anek-
towanych terytoriów w kategoriach zwycięstwa, 
niemniej jednak cóż to za victoria? Zrujnowanie 
ekonomiczne i gospodarcze kraju, powrót do 
granic sprzed 2014 roku, deportacja dzieci, śmierć 
tysięcy obywateli, głód oraz bezrobocie. Federacja 
Rosyjska nie poniesie de facto klęski, słaba kon-
dycja gospodarcza oraz śmierć obywateli zostały 
przez Putina wliczone „w koszty”. Clue zwycię-
stwa w konflikcie zbrojnym przed nastaniem XXI 
wieku było sprawowanie kontroli nad terytorium 
oponenta oraz uwięzienie i osądzenie dygnitarzy. 
Trudno sobie wyobrazić kontrofensywę wojsk 
ukraińskich, która zakończyłaby się zdobyciem 
Kremla moskiewskiego i uwięzieniem Putina. 
Oprócz oczywistych powodów, takich jak brak 
odpowiedniego potencjału militarnego, należy 
również wskazać na postawy innych państw, które 

są ogromnym rozczarowaniem. Bezowocne i bu-
dzące politowanie rozmowy prezydenta Macrona, 
bierna postawa Chińskiej Republiki Ludowej czy 
niezdecydowana i negocjująca wszelkie sankcje 
Unia Europejska, o niemieckiej kompromitacji 
nie wspominając. 

Czy możliwe jest faktyczne 
pociągnięcie do odpowiedzial-
ności zbrodniarzy rosyjskich? 

W marginalnym stopniu tak. Postępo-
wanie sądowe zostanie przeprowadzone przez 
ukraińskie sądy, bądź, przy ujęciu znaczniejszego 
dowódcy, przez MTK. Natomiast realnie odpowie-
dzialnych – Putina, Szojgu, Miedwiediewa – ręka 
sprawiedliwości nie dosięgnie. Ponadto, jak poka-
zuje dotychczasowa postawa Niemiec czy Francji, 
sieć powiązań państw europejskich z Federacją 
Rosyjską jest tak rozległa, że europejskie kraje 
będą kontynuować i utrzymywać relacje z Rosją 
zarówno w trakcie, jak i po wojnie. Putin, wymy-
ślając projekt „denazyfikacji Ukrainy”, zakpił 
z europejskich wartości i przywódców. Chcąc 
udowodnić, że świat powinien liczyć się z Rosją, 
podobnie jak kiedyś z ZSRR, ograł większość lide-
rów europejskich, którzy lekceważyli ostrzeżenia 
państw bałtyckich. 
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Od czasów Tarasa Szewczenki – roman-
tycznego buntownika urodzonego pod jarzmem 
pańszczyzny – przez pokolenia „rozstrzelanego 
odrodzenia” czy sześćdziesiątników,1 aż do dziś, 
żywiołem ukraińskiej literatury są sprzeciw, bunt, 
oraz walka o uznanie odrębności swojego języ-
ka i kultury. Takie wzorce bywają, rzecz jasna, 
demonstracyjnie wręcz odrzucane – zwłaszcza 
wtedy, kiedy sytuacja nie domaga się aktualizacji 
ich narodowowyzwoleńczych treści. Nowoczesna 
poezja, wyczulona – niezależnie od szerokości 
geograficznej – na języki przymusu, przemocy 
i wykluczenia bywa programowo przeciwna za-
angażowaniu w sprawy „interesu narodowego” 
i toczy własną walkę, o inaczej rozumianą Wolność. 
Aneta Kamińska we wstępie do tomu 30 wierszy 
zza granicy. Młoda poezja ukraińska, wydanego 
w 2012 roku, pisze: 

„Najmłodsza poezja ukraińska 
[…] nieodmiennie kojarzy mi 
się z przekraczaniem granic 
i wolnością. I to wcale nie 
dlatego, że Ukraińcy ciągle 
jeszcze muszą walczyć o po-
szerzanie swoich swobód oby-
watelskich. […]Mam na myśli 
raczej wolność poetycką”.2

 Istotnie, byłoby błędem zamykanie ukra-
ińskiej literatury w kontekście wyłącznie politycz-

1 Współczesne określenia dwóch pokoleń ukraińskich 
twórców i pisarzy, aktywnych odpowiednio na przełomie 
lat 20. i 30. oraz w latach 50. XX wieku.

2 A. Kamińska, Przekraczanie granic, [w:] 30 wierszy zza 
granicy. Młoda poezja ukraińska, Rzeszów 2012.michał gliński

trzy okrzyki buntu. 
poeci ukrainy 
w obliczu wojny
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własnego imienia niosącej pomoc humanitarną 
w objętych wojną rejonach Ukrainy; obecnie 
czyni to w Charkowie.

 Znany przede wszystkim jako znakomity 
prozaik, Żadan pisze także wiersze. W świetle 
jego działalności publicznej nikogo nie zdziwi 
widoczna przemiana w jego poezji. Przytaczam 
poniżej zaledwie po kilka wersów z dwóch utwo-
rów zamieszczonych w tomie Antena (wydanie 
ukraińskie w 2018 roku):

Wszyscy, którzy okażą się dość silni, by 
przeciwstawić się ciemności,wszyscy, którzy stanęli 
pod sztandarem śpiewu o północy –tak wydycha-
my naszą wolność,[…]Tak oświetlamy poległych 
w złotym piasku zmierzchu

(*** [Jesteście gotowi?])
poeto kraju, który bezbronnie umiera,po-

rzuciwszy zimę,mów o nadziei
(*** [Wielcy poeci smutnych czasów])3

Oraz sam początek tomu Etiopia (wydanie 
ukraińskie w 2009 roku):

Był listonoszem w Amsterdamie,jechał 
na prochach, miał abbę w programie,oglądał 
porno w dni wolne od pracy,Kumple, pijacy-ra-
dykałowie:– Marycha – mówią – zawróciła nam 
w głowie,kanał, rozumiesz, leżymy na cacy.4

Ta zmiana tematu, wrażliwości i poetyki 
nie zawsze jest aż tak wyraźna. Z drugiej strony, 
mógłbym zapewne dobrać fragmenty jeszcze 
silniej kontrastujące. Koniec końców, chodzi o do-
strzeżenie przyjęcia przez poetę odpowiedzialności 
za losy swojego kraju. Odpowiedzialności, która 

– wbrew opiniom wielu – ma jakoby spoczywać 
także na literaturze. Warto zwrócić też uwagę na 

3 S. Żadan, Antena, przeł. Bohdan Zadura, Wrocław 2020.

4 Tenże, Etiopia = Efiopìâ, przeł. Ola Hnatiuk i Adam Po-
morski, Gdańsk 2011.

pozorną tylko drobnostkę, jaką jest prawie cał-
kowite porzucenie w nowszym z przytaczanych 
tomów narzędzi typowo lirycznych, przede wszyst-
kim rymu – którego znakomite wyczucie Żadan 
ujawnia w cytowanym wyżej urywku z Etiopii. 
Podobne przemiany zachodziły chociażby u pol-
skich poetów XX wieku; porównanie do Czesława 
Miłosza może być przedwczesne – choć Polacy 
zdążyli już nominować Żadana do Nagrody Nobla.5 

 Spośród trzech omawianych 
tu twórców, Żadan posiada 
dorobek najbogatszy i najbar-
dziej dostępny dla polskiego 
czytelnika. 
Dostępny w tym sensie, że jego książki wydają 
u nas duże wydawnictwa, można je porwać 
z półek księgarni i bibliotek, ale również dla-
tego, że Żadan pisze zrozumiale, angażująco, 
choć wcale niebanalnie. Tym bardziej warto 
po tę twórczość sięgać.

Jurij Zawadski
Wpływ kontekstu w jakim tworzona jest 

i odbierana ukraińska literatura na praktyki wy-
dawców można nijako prześledzić na przykładzie 
tytułów tomów Jurija Zawadskiego. Przykładowo: 
jurijzawadskyj (2003), ea (2014), Taksówkarz (2015) 

– i wreszcie, wydany w Polsce w 2019 roku, zbiór 
Wolny człowiek jeszcze się nie urodził. 

5 Zob. M. Nogaś, "Wolna Ukraina mówi głosem Żadana!". 
Pisarz nadaje z Charkowa. Polacy zgłosili go do Nobla, [w:] 
wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/7,75410,28187225,wolna-
-ukraina-mowi-glosem-zadana-apel-o-literackiego-nobla.
html, [dostęp: 21.06.2022].

nym i ograniczanie toczonych przez nią zmagań 
do sytuacji wojennej. Nie zmienia to jednak faktu, 
że co najmniej od początków Euromajdanu w 2013 
roku rośnie wpływ tejże sytuacji na postawy (oso-
biste) i praktyki (literackie) pisarzy, a także na 
czytelniczy odbiór ich dzieł, czy też na działania 
wydawców. Niedawny wybuch pełnowymiaro-
wej wojny utrudnił jeszcze sytuację tych, którzy 
nie chcą kojarzyć ukraińskiej kultury wyłącznie 
z trwającym konfliktem, pragną jednak pozosta-
wać na bieżąco z przemianami i reakcjami, które 
wywołał – dotyczy to także samych twórców.

 Aby umieścić w tym labiryncie przynaj-
mniej parę punktów odniesienia – bez wygóro-
wanej ambicji rozwikłania go, lecz z nadzieją, 
że ułatwię czytelnikom podróż jego ścieżkami 

– przedstawię w tym artykule trzy sylwetki współ-
czesnych ukraińskich poetów, z uwzględnieniem 
ich postawy wobec trwającej wojny. Trzech pisa-
rzy, trzy odrębne pokolenia, trzy różne koncepcje 
buntu i wolności. 

Serhij Żadan
Spośród przedstawianych tu pisarzy naj-

lepiej znanym, a zarazem najłatwiejszym do wpi-
sania w kontekst przemian w obrębie ukraińskiej 
kultury, jest Serhij Żadan. Pochodzący ze Staro-
bielska na wschodzie Ukrainy, piszący w języ-
ku ukraińskim, który nie jest w tamtym rejonie 
dominujący. Żadan dość szybko wziął na siebie 
rolę poety–sumienia narodu. Autor Internatu od 
samego początku zaangażowany był w protesty 
w ramach Euromajdanu, od tamtego czasu bierze 
udział w rozmaitych proukraińskich wydarze-
niach w kraju i za granicą, odwiedza linie frontu, 
w 2017 roku został współzałożycielem fundacji 
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Igor Mitrow
Trzeci, ostatni, najmłodszy buntownik, 

charakterystyczny o tyle, że „nawrócony na ukra-
ińskość” – Igor Mitrow, urodzony w 1991 roku na 
Krymie, gdzie mówił i tworzył w języku rosyjskim. 
Poeta, który jeszcze przed debiutem wyrobił sobie 
opinię ekscentryka, dekadenta, bohatera licznych 
anegdot. 

Według jednej z nich poeta nocuje w parku 
przy Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. 
Tarasa Szewczenki, w tak zwanym „zielonym kor-
pusie”, co nie przeszkadza mu we wkładaniu na co 
dzień eleganckiego garnituru. […] Do powstania 
legendy Mitrowa przyczyniło się z pewnością jego 
aktywne uczestnictwo w licznych grupach lite-
rackich, z których najbardziej wyrazistą stanowi 

„Literacki zakon imienia świętego Ziberta Jasnego” 
(dla niewtajemniczonych – „Zibert” to marka 
ukraińskiego piwa). Ugrupowanie to znane jest 
ze swoich poetycko-bachicznych performansów, 
które, niczym pogańskie misteria, odbywają się 
pod gołym niebem9.

Mitrow, z wykształcenia archeolog, po-
szukiwał alternatywnej tożsamości swojej małej 
ojczyzny, Krymu, w jej antycznych (greckich) ko-
rzeniach. Przez lata utożsamiał się jednak z Rosją. 
Cytowany wyżej Bartosz Popadiak pisze wręcz, 
że postawa Mitrowa i wielu innych krymskich 
twórców „przyczyniła się do bezprawnego wtar-
gnięcia Rosji w 2014 roku na półwysep i zajęcia 
go bez większego sprzeciwu”10.

9 B. Popadiak, Poeta graniczny, [w:] „Kontent” nr (8) 1/2019, 
https://kontent.net.pl/czytaj/8#Zestaw_wierszy_I_Mitrowa, 
[dostęp: 21.06.2022]

10 Tamże.

„zapaliliśmy | obgadaliśmy wo-
jenną i geopolityczną sytuację 
| uzgodniliśmy że ruscy mają 
przesrane“11

 – pisze poeta w jednym z nowszych wier-
szy. Utwór napisany został już w czasie wojny, 
w której Mitrow czynnie uczestniczy jako ochot-
nik ukraińskiej Obrony Terytorialnej. Próżnym 
byłoby szukanie szczegółowych przyczyn takiej 
przemiany, warto jednak zauważyć jej buntowniczy 
charakter; postawę, którą chciałoby się nazwać 
ułańską fantazją – wobec krymskiego poety-żoł-
nierza określenie kontrowersyjne, choć całkiem 
przecież trafne.

 Przemiana w samej poetyce, w sposobie 
pisania Mitrowa nie jest może aż tak spektaku-
larna, wydaje się on jednak świadomie przeła-
mywać buńczuczny ton swoich wierszy tonami 
bardziej sentymentalnymi. W żadnym znanym 
mi tekście Mitrowa nie widać tego lepiej, niż 
w PIJANYCH BUCZAŃSKICH POETACH. Zbyt 
długi, by przytoczyć go w całości (z którą warto 
się jednak zapoznać) utwór pozostaje wymowny – 
nawet ograniczony do pierwszych i ostatnich strof:

w zrujnowanej ubojniw mieście bucza 
obwodu kijowskiegozbieraliśmy się na literackie 
odczyty 

poetów było zawsze więcej niż ludzi bu-
czańskich poetów było więcej niż normalnych 
poetówpijanych poetów było więcej niż jakichkol-
wiek innychale wszystkim było tak samo wesoło

[…]

11 I. Mitrow, *** [wyszedłem zapalić na brzeg dniepru…], 
„Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 149, https://nowynapis.
eu/tygodnik/nr-149/artykul/wyszedlem-zapalic-na-brzeg-d-
niepru, [dostęp: 21.06.2022].

 W tym przypadku nie oznacza to jednak 
nagłej przemiany twórczej. Jurij Zawadski, uro-
dzony w 1981 roku, poeta, uznany tłumacz polskiej 
literatury, kojarzony był przez lata z ekstremalną 
literacką awangardą i eksperymentem. Tworzył 
między innymi poezję fonetyczną, pozbawioną 
słów o rozpoznawalnym znaczeniu, opartą na 
brzmieniu i nastrojowości (dla polskiego czy-
telnika najłatwiejszym skojarzeniem mogą być 
Słopiewnie Juliana Tuwima). Trudno o twórczość 
bardziej oderwaną od „poezji zaangażowanej”, od 
pokrzepiania serc.

 Wolny człowiek… gromadzi wiersze wy-
dane w Taksówkarzu oraz nowsze i pojawiają się 
wśród nich teksty zdecydowanie, że tak się wyrażę, 
antyprzemocowe w treści – ich tematem nie musi 
być jednoznacznie określona sytuacja wojenna, 
ale ogólne doświadczenie przemocy, represji, 
zła, które Zawadski na pewnym poziomie utoż-
samia z „prawdziwym” życiem, które przysłania 
nam – chroniąc nas jednocześnie – cywilizacja. 
Wymowny jest pod tym względem wiersz Jeśli 
wyjdziesz mi naprzeciw:

[…]Aby zrobiło ci się cieplej i śnieg topniał 
w dłoniach,ktoś musi poderżnąć komuś gardło.
Żebyś cieszył się sukcesem transformacjii śmiało 
trwonił pieniądze na własne wygody,ktoś musi 
poderżnąć komuś gardło.[…]6

W tomie opublikowany jest też krótki 
wywiad z poetą, w którym Marcin Gaczkowski 
(tłumacz) zadaje pytanie o rok 2013 i jego konse-
kwencje. Zawadski mówi krótko o swoim rozcza-
rowaniu wyborami prezydenckimi „po rewolucji”, 
przez które ostatecznie „odwrócił się od polityki”. 

6 J. Zawadski, Wolny człowiek jeszcze się nie urodził, przeł. 
Marcin Gaczkowski, Szczecin – Bezrzecze 2019.

Zapytany bezpośrednio o dalsze zaangażowanie 
udziela równie bezpośredniej odpowiedzi:

MG: Czy dziś angażujesz 
się politycznie?

JZ: Nie, mam wyjebane.7
Niechęć do bieżącego życia politycznego 

nie oznacza jednak, że w obliczu rosyjskiej inwazji 
poeta pozostaje obojętny. Jego najnowszym chyba 
dziełem, opublikowanym w pierwszych dniach 
wojny, pozostaje Schron. W wierszu, poeta wydaje 
się komentować, między innymi, właśnie tę nie-
możność oderwania myśli od polityki i od wojny 
w jej ludzkim wymiarze; jest on zapisem dialogu 
anonimowych rozmówców, którzy „Tak, żeby się 
odprężyć” zaczynają grę w skojarzenia – sekwencja 
tychże kończy utwór, i brzmi następująco:

Zmywarka?

Tabletka! – Tabletka? – No tak, 

tabletka do zmywarki! –Hm, Karetka!–Karetka? – 

Słowo podobne. – Szpital!–

Rower! – Rower? A czemu rower? – Ja dorastałem

przy szpitalu, koło szpitala jeździłem. Nie zatrzymuj się! –

Rower… Asfalt! – Asfalt? – Przez kierownicę

nosem zaryłem w asfalt…– Cha-cha! Dziura! –

Dziura? Cha-cha: nie ma już dziur. Droga! –

Droga? Remont! – Remont? Rozbiórka! –

Majdan! – Wybuch – Wojna! – Śmierć! 

Krzyk!– Grad! – Front!- Noc!- Strach!–

Krew! – Opór!– Siła!– Ukraina!–Nie bać się! – 

Ukraina! – Nie bać się! –Ukraina!– Nie bać się!8 –

7 Tamże.

8 Tenże, Schron, przeł. Janusz Radwański, „Nowy Napis 
Co Tydzień”, 2022, nr 141, https://nowynapis.eu/tygodnik/
nr-141/artykul/schron, [dostęp: 21.06.2022].
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a pewnego razu pojawiły się ruskiei ostrze-
lały budynki mieszkalneteraz miasto bucza ob-
wodu kijowskiegoto jedna wielka zrujnowana 
ubojnia

czas się znowu zebrać i poczytać wier-
sze miło się nawalić i narobić nieostrych zdjęć tym 
razem sam przygotuję plakat i zrobię wydarzenie 
na fejsie[…]

ludzie serio się wszystkim zajmę was pro-
szę tylko o jednobądźmy w kontakcie

proszębądźmy w kontakcie1

Ta prostota formy, przypominająca raczej 
wypowiedzenie prozą, jest wyraźna w nowych, 

„wojennych” wierszach, ale jest też w ogóle dla 
poety charakterystyczna – choć, niezależnie od 
tematu, nie stanowi w jego twórczości reguły. Na 
dowód jego lirycznego warsztatu czy inklinacji do 
ciekawej (kontrowersyjnej) metafory, przytaczam 
jeden z wcześniejszych wierszy: 

bezdomny samotny murzynniczym klomb 
z resztkami śnieguszczerzy do mnie swoje trzy-
dzieści dwakiedyś z niego też wyrosną kwiatymoże 
nawet wcześniej niż z klombu

[…]
czarny klomb kwitnie bajkamio lisku i ko-

gutkuo niedźwiedziu i wilkuprzede wszystkim 
o wilkuo wielu wilkacho tambowskich wilkach 
braciach twoich

ciekawe pomyślałempatrząc na resztki 
śnieguna bezdomnym samotnym klombiejakie 
kwiaty wyrosną ze mniegdy skończy się moja 
wojna.2

1 Tenże, PIJANI BUCZAŃSCY POECI, Czytelnia, nowynapis.
eu, 2022,  https://nowynapis.eu/czytelnia/pozycja-wydaw-
nicza/pijani-buczanscy-poeci, [dostęp: 21.06.2022].

2 Tenże, *** [bezdomny samotny murzyn], [w:] „Kontent” nr 
(8) 1/2019, https://kontent.net.pl/czytaj/8#Zestaw_wier-
szy_I_Mitrowa, [dostęp: 21.06.2022].

Wreszcie, postać Mitrowa to również cie-
kawe studium współczesnych wojen, nie tylko 
współczesnej literatury. Poeta publikuje nowe 
wiersze bezpośrednio na Facebooku, gdzie na 
profilowym selfie widać go w kamizelce kulood-
pornej i z karabinem. Przeplata je, przykładowo, 
zdjęciami kotków – widzianych w podczerwieni, 
przez wojskowy sprzęt namierzający. Ot, znak 
czasów. 

Wnioski
 Z założenia jestem przeciwnikiem biogra-

fizmów i zdaję sobie sprawę z tego, że napisałem 
pod postacią tego tekstu własny akt oskarżenia. 
Zdarzają się jednak takie sytuacje, które jedno-
znacznie domagają się reakcji, zajęcia stanowiska 

– odmowa również staje się w takim przypadku 
pewną decyzją, gestem. 

Czytanie i pisanie literatury 
poza biografią, poza kontek-
stem, staje się wtedy często 
zwyczajnie niemożliwe; 
oświadczenia polskiej kultury, która od dwustu 
już lat entuzjastycznie „zrzuca z ramion płaszcz 
Konrada” aby znów z pokorą go podnieść, jasno 
to unaoczniają. Namawiam zatem do tego, aby 
wykorzystać zwiększone zainteresowanie czy-
telników, wydawców czy księgarzy do zaznajo-
mienia się z literaturą Ukrainy pisaną przed oraz 
w trakcie rosyjskiej inwazji, a przede wszystkim do 
tego, aby poza kontekstem wojennym dostrzec jej 
oryginalność i odrębność. W ten sposób łatwiej 
będzie docenić literaturę Ukrainy, która dopiero 
zostanie napisana.
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Geopolityczne implikacje włą-
czenia Finlandii i Szwecji do 
struktur Organizacji Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego

Wojna rosyjsko-ukraińska zainicjowana 
agresją Rosji na Ukrainę dokonaną 24 lutego 2022 
roku, której fundamentem były wydarzenia z 2013 
i 2014 roku (aneksja Krymu i konflikt zbrojny we 
wschodniej części Ukrainy), zintensyfikowała 
proces zmian zachodzących w europejskim i glo-
balnym układzie sił. Nie tylko sam neoimperialny 
wymiar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Rosji, który przełożył się na agresję, zaskoczył 
członków społeczności międzynarodowej, ale 
również szerokie implikacje tego wydarzenia, 
które dostrzegalne są zarówno w perspektywie 
krótkoterminowej, jak również średnio- i dłu-
goterminowej. Już w pierwszych tygodniach po 
agresji można było dostrzec, że skutki wojny ro-
syjsko-ukraińskiej będą miały wielopłaszczy-
znowy charakter, który będzie ogniskował się 
wokół problemu ewolucji, a nawet przebudowy 
ładu światowego. Jest to spowodowane wieloma 
czynnikami, przede wszystkim militarnymi, ponie-
waż rosyjska agresja na Ukrainę skonsolidowała 
Organizację Paktu Północnoatlantyckiego oraz 
doprowadziła do kolejnego rozszerzenia Sojuszu 
oraz jego “ożywienia”. 

W ostatnich latach NATO przeżywało 
kryzys strukturalny, co potwierdzają wypowie-
dzi czołowych polityków europejskich, w tym 
Emmanuela Macrona, który w 2019 roku mówił 
o “śmierci mózgowej” Organizacji Paktu Północ-

szwecja 
i finlandia w nato 

adrian misiak
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Należy również nadmienić, że Finlandia 
posiada ponad 1000 km wspólnej granicy z Ro-
sją, co w przypadku potencjalnej agresji Moskwy 
dostarcza strategicznych dylematów rosyjskie-
m u dowództwu operacyjnemu. Integracja 
Sojuszu jest również widoczna w sferze strate-
gicznej, ponieważ Rosja po raz pierwszy została 
określona jako bezpośrednie zagrożenie dla NATO. 
Stało się to za sprawą szczytu w Madrycie i stwo-
rzenia nowej koncepcji strategicznej. 

Redefinicja wyzwań i zagro-
żeń Sojuszu jest ważnym 
krokiem mającym na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa 
regionu, w tym Polski.

 Jest to tym bardziej istotne, biorąc pod 
uwagę wciąż zmieniające się środowisko bez-
pieczeństwa. 

Oprócz tego, ważnym elementem łączącym 
nowych członków NATO z kontynuacją zmian 
strategicznych będzie zwiększanie sił szybkiego 
reagowania. „Według sekretarza generalnego 
NATO Jensa Stoltenberga Sojusz będzie zwięk-
szał liczebność sił o wysokiej gotowości z obec-
nych 40 tys. w ramach Sił Odpowiedzi (NRF) do 
ponad 300 tys. żołnierzy zgodnie z założeniami 
nowego modelu”.2

 Kolejne rozszerzenie NATO to niezwykła 
szansa dla Polski, gdyż umocnienie Organizacji 
na północ oznacza, że Polska niemalże eliminuje 

2 J. Gotkowska, J. Tarociński, Co po Madrycie? Szczyt 
NATO a bezpieczeństwo wschodniej flanki, https://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-07-05/
co-po-madrycie-szczyt-nato-a-bezpieczenstwo-wschod-
niej-flanki, [dostęp: 20.07.2022].

zagrożenie związane z potencjalną agresją morską 
na nasz kraj. Zmiana architektury bezpieczeń-
stwa nie dotyczy tylko Polski, ponieważ rosyjska 
agresja na Ukrainę wzmocniła całą wschodnią 
flankę NATO.

 W kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej 
oprócz rozszerzenia NATO o państwa skandynaw-
skie można wyszczególnić następujące implikacje:

1. Wojna w Ukrainie nasiliła istniejące od 
dawna różnice interesów między państwami Eu-
ropy Zachodniej (Francja, Niemcy) a państwami 
Europy Środkowej i Wschodniej (Polska i inne 
kraje nadbałtyckie).

2. Wojna w Ukrainie doprowadziła 
do umocnienia globalnej pozycji Sojuszu Północ-
noatlantyckiego.

3. Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowa-
dziła do wzrostu znaczenia państw średniej rangi 
(middle power) na kontynencie europejskim np. 
Polski jako hubu dla Ukrainy.

4. Polska i Wielka Brytania stały się inicjato-
rami megatrendów rozwojowych w Europie przede 
wszystkim na płaszczyźnie politycznej i militar-
nej.-5. Integracja Ukrainy z Unią Europejską 
(nawet na zasadach partnerstwa) doprowadzi do 
osłabienia pozycji Niemiec i Francji w Europie.

6. Wojna w Ukrainie doprowa-
dziła do osłabienia potencjału militarnego Rosji, 
co będzie skutkować nasileniem działań o cha-
rakterze asymetrycznym przeciwko państwom 
europejskim i USA (działania w cyberprzestrzeni, 
walka informacyjna, propaganda).

7. Wojna w Ukrainie wyznaczyła nowe 
kierunki prowadzenia konwencjonalnych działań 
wojskowych na terenach zurbanizowanych oraz 
określiła plan modernizacji sił zbrojnych państw 
sąsiadujących z Rosją. 

noatlantyckiego.1 Sojusz zmagał się z problemami 
związanymi z wewnętrznymi różnicami interesów 
państw członkowskich oraz braku woli politycznej 
do inicjowania głębokich reform. To wszystko 
w połączeniu z niejasnym stanowiskiem Stanów 
Zjednoczonych w kwestii obecności militarnej 
na kontynencie europejskim doprowadziło do 
zdecydowanego osłabienia rangi Organizacji.

Konsekwencją działań zbrojnych prowa-
dzonych na terytorium Ukrainy jest reorganizacja 
strategii bezpieczeństwa państw skandynawskich, 
co skutkuje rozpoczęciem procesu akcesyjne-
go tych państw do Sojuszu. Sytuacja, w której 
państwa neutralne decydują się reorientować 
swój status na poczet zwiększenia kolektywnych 

1 M. Szopa, „Martwica mózgu NATO". Macron krytykuje 
sojusz i USA, https://defence24.pl/geopolityka/macron-
-krytykuje-usa-i-jego-role-w-nato, [dostęp: 20.07.2022].

zdolności obronnych oznacza, że Rosja nie tylko 
nie osiągnęła zamierzonych celów strategicznych 
na Ukrainie, ale zmniejsza swoją podmiotowość 
w regionie. 

 Dołączenie Szwecji oraz Fin-
landii do NATO powoduje, iż 
Rosja upośledza swoje możli-
wości oddziaływania na Morzu 
Bałtyckim, ponieważ akcesja 
państw skandynawskich do 
struktur Sojuszu powoduje, że 
Morze Bałtyckie staje się we-
wnętrznym morzem NATO. 
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8. Wojna rosyjsko-ukraińska spo-
wodowała exodus ludności i powstanie kryzysu 
żywnościowego na rynkach globalnych, który 
będzie stanowił jedno z najpoważniejszych wy-
zwań w kształtującym się nowym układzie sił.

 Nie ulega wątpliwości, że rosyjska agresja 
na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku jest największym 
wydarzeniem geopolitycznym od wybuchu II woj-
ny światowej na kontynencie europejskim, które 
ma swoje implikacje również w skali globalnej. 
Z tego tytułu społeczność międzynarodowa jest 
zobligowana śledzić zamiany, które będą zacho-
dzić na skutek prowadzonych działań wojskowych 
w Ukrainie. 
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t Globalizacja fałszywym gwa-
rantem bezpieczeństwa

Obecna sytuacja na Ukrainie wywołuje 
w naszym społeczeństwie pytanie dotyczące na-
szego przygotowania na ewentualne zagrożenie ze-
wnętrzne, spowodowane agresją obcego państwa. 
W wewnętrznych stosunkach gwarantem bezpie-
czeństwa jest państwo, natomiastw stosunkach 
międzynarodowych nie ma ogólnego gwaranta 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Globalizacja 
doprowadziła do wytworzenia pewnego prze-
świadczenia, jakoby względnie panujący pokój 
wprowadzał pewną stabilizację w stosunkach 
międzynarodowych. Należy jednak podkreślić, 
że nawet w epoce globalizacji prowadzonych jest 
wiele konfliktów zbrojnych. Wojna na Ukrainie 
dla naszego społeczeństwa jest jednak wojną 
prowadzoną na tyle blisko naszych granic, że dla 
świadomości obywateli jest w pewnym sensie 
zjawiskiem naocznym, co z całą pewnością przy-
czynia się do ogólnego lęku przed przeniesieniem 
się konfliktu na nasze terytorium. 

 Istnienie zagrożenia pochodzącego od 
innych państw jest nie tylko prawdziwe, ale tak-
że zawsze immanentnie związane z ich ogólnym 
istnieniem.1 Wpływa to przede wszystkim na po-
trzebę permanentnej gotowości do ewentualnej 
potrzeby prowadzenia działań obronnych. Woj-
na na Ukrainie, a tym samym pytanie dotyczące 
naszego bezpieczeństwa, wprowadza refleksję na 
temat istoty funkcjonowania zasadniczej służby 
wojskowej jako sposobu na zwiększenie zdolno-
ści bojowej.

1 M. Serowaniec, W. Włoch, Kategoria bezpieczeństwa 
w ujęciu prawno-filozoficznym, Studia Iuridica Toruniensia 
Tom XVIII, s. 169 [za:] R. Aron, Pokój i wojna między naro-
dami, przeł. A. Mielczarek, Warszawa 1995, s. 19.mateusz ulański

wpływ wojny na ukrainie na 
refleksję nad konstytucyjnymi 
podstawami funkcjonowania 
zasadniczej służby wojskowej 
w rzeczypospolitej polskiej
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określonych skutków przyszłych, tj. uzyskania 
pewnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
obrony Ojczyzny. 

 Ważnym argumentem za całkowitą pro-
fesjonalizacją armii jest rozwój technologiczny. 
Musimy mieć przecież na uwadze, że przemysł 
zbrojeniowy oferuje coraz nowsze rozwiązania, 
których obsługa wymaga specjalistycznej wie-
dzy. Podstawowe przeszkolenie wojskowe nie jest 
w stanie zapewnić obywatelowi specjalistycznej 
wiedzy z zakresu użytkowania najnowszej techno-
logii, co przekłada się na swoistą zbędność takiej 
jednostki w procesie obronnym. Należy jednak 
podkreślić, że obrona realizowana przez żołnie-
rzy niezawodowych jest pewną ostatecznością. 
W związku z tym istnieje potrzeba podstawowego 
przeszkolenia wojskowego.

Konstytucja wymaga od nas 
przeszkolenia

 Analizując historię konstytucjonalizmu, 
odnajdujemy pewną powtarzalność dotyczącą 
szeroko pojętego obowiązku obrony. Tym samym 
można pokusić się o stwierdzenie, że kwestia bez-
pieczeństwa państwa jest na tyle immanentnym 
jego przymiotem, że myśl ustawodawcy w tym 
zakresie ukierunkowana jest na pewną stałość dog-
matyczną. Przekłada się to z kolei na konsekwent-
ne stanowienie ustawy zasadniczej z zachowaniem 
powszechnegoobowiązku obrony Ojczyzny.

 Powszechny obowiązek obrony Ojczyzny 
jest bezpośrednio związany z bezpieczeństwem 
państwa i posiada szczególny charakter. 

Jako element współżycia społecznego sta-
nowi wartość istotniejszą od komfortu funkcjo-

nowania w sferze prywatnej jednostki.5 Oznacza 
to, że charakter ten prowadzi do ograniczenia 
pewnych swobód obywatelskich w określonych 
przypadkach. To właśnie pełnienie służby wojsko-
wej jest jedną z form realizacji konstytucyjnego 
obowiązku. 

 Co do zasady obowiązek obrony Ojczyzny 
ma charakter ciągły niezależnie od czasu poko-
ju lub wojny. Istotą obrony jest przecież także 
umacnianie możliwości obronnych. Obowiązek 
ten odbywa się w postaci świadczenia osobistego6. 
Jeśli chodzi zatem o czas obowiązywania, mamy 
do czynienia z realizacją obowiązku w czasie rze-
czywistym. Szczególnie ta przesłanka jest bliska 
potwierdzeniu tezy o obowiązku prowadzenia 
zasadniczej służby wojskowej, ponieważ reali-
zowanie ww. obowiązku odbywa się także w cza-
sie pokoju.

 Ustawodawca w sposób właściwy posłu-
guje się pojęciem Ojczyzny, która w historii dla 
obywateli była naczelną wartością. Jest to zabieg 
pojęciowy w którym suweren, oprócz wprowa-
dzenia zakresu przedmiotowego dotyczącego 
specyficznej i ściśle określonej przestrzeni, w rze-
czywistości której obowiązek dotyczy, używając 
pojęcia Ojczyzny, dokonuje w pewnym sensie 
wykroczenia poza geograficzne usytuowanie Rze-
czypospoliteji umiejscowienie jej w przestrzeni 
abstrakcyjnej. Nadaje jej w ten sposób mistycz-
nego znaczenia, które jest nie tylko związane 
z granicami państwa, leczszczególnie z Narodem. 

5 D. Nowak, Służba wojskowa jako element powszechnego 
obowiązku obrony Ojczyzny, Wiedz Obronna 2019, Vol. 
268 No. 3, s. 78.

6 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzi-
ba w Warszawie z dnia 21 października 2005 r. II SA/Wa 
1216/05.

Czy profesjonalizacja armii 

to słuszne rozwiązanie?
 Nie ma żadnych wątpliwości co do faktu, 

iż od roku 2009 przez zawieszenie powszechnego 
poboru i nadania armii charakteru zawodowego 
zmniejszona została liczba obywateli posiadają-
cych przeszkolenie wojskowe oraz ogólną stycz-
nośćz wojskiem. Na podstawie tych okoliczności 
można założyć, że zjawisko to budzi obawy co 
do bezpieczeństwa. Występuje także wiele kry-
tycznych opinii specjalistów na ten temat, jakoby 
miało to negatywny wpływ na możliwości obron-
ne państwa.2 

 Z jednej strony profesjonalizacja armii, 
mająca na celu skupienie się na kształtowaniu 
specjalistów jest rozwiązaniem słusznym, opar-
tym o kulturę rzemieślniczą oraz fakt, że w dobie 
długiego stanu pokoju państwo swobodnie mogło 
pochylić się nad ogólną modernizacją armii3, jed-
nak jest także aktem dyskryminacji skierowanym 
względem obywateli, którzy posiadają konkretne 
zobowiązania wobec państwa, wynikające z kon-
stytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny. 

 Na przykładzie wojny na Ukrainie moż-
na wskazać, że działania obronne prowadzone 
przez Siły Zbrojne Ukrainy oparte są do tej pory 
o działalność armii zawodowej. Pokazuje to, że 
profesjonalna armia stanowi źródło efektywnej 
działalności operacyjnej. Doskonały poziom wy-

2 J. Lipińska, Wpływ reformy Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, przeprowadzonej w latach 2009-2016, na 
bezpieczeństwo kraju w opinii obywateli, Rocznik Bezpie-
czeństwa Morskiego R.XIII, Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte, 2019, s. 2-6.

3 M. Kuliczkowski, G. Lewandowski, R. Szynowski, Istota 
i cel funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, Wiedza 
Obronna, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, nr 1/2011, s. 45-47.

szkolenia ukraińskich żołnierzy oraz ich waleczny 
charakter w obronie swojej ojczyzny nie wymaga 
jak do tej pory przeprowadzania powszechnej 
mobilizacji. 

 Dowodzi to, że profesjonalna 
armia stanowić może wystar-
czające zasoby do prowadze-
nia skutecznej obrony. 

W swoich rozważaniach musimy zwrócić 
jednak uwagę na pewną ewentualność, która 
polega na znacznej utracie zawodowych sił ży-
wych. W takiej sytuacji, każdy obywatel zgodnie 
z obowiązkiem obrony Ojczyzny stanie przed 
wyzwaniem, które będzie wymagać od niego 
pewnej skuteczności. Gwarantem minimalnej 
skuteczności jest nabycie określonych umiejętno-
ści wojskowych. Takie umiejętności w Rzeczypo-
spolitej Polskiej nabywane były poprzez odbycie 
zasadniczej służby wojskowej. 

Zasadniczy może wyrażać się w dwóch 
znaczeniach. Zasadniczy jako podstawowy, ale 
także zasadniczy, jako wynikający z pewnej za-
sady, najważniejszy pod jakimś względem lub 
dotyczący podstawowych spraw, zagadnień lub 
cech.4 Zasadniczość służby wojskowej sprowadza 
się zatem do jej wewnętrznych i ścisłych korelacji 
z obowiązkiem obrony Ojczyzny jako tej wynika-
jącej z konstytutywnej zasady oraz podstawowej 
formuły, w zakresie której służba taka jest prze-
prowadzana – przeszkolenie wojskowe w zakresie 
określonym a priori, które ma doprowadzić do 

4 «Zasadniczość», Słownik Języka Polskiego PWN, ht-
tps://sjp.pwn.pl/sjp/zasadniczy;2543956.html, [dostęp: 
10.07.2022].
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wpływ wojny na ukrainie na refleksję nad konstytucyjnymi podstawami funkcjonowania zasadniczej służby wojskowej w rzeczypospolitej polskiej mateusz ulański

 Ustawa o służbie obronnej z 1949 roku 
wprowadza w Izraelu podział na służbę zasadni-
czą oraz zawodową. Obowiązkowi służby wojsko-
wej podlega każdy obywatel niezależnie od płci. 
Kobiety odbywają przeszkolenie w wymiarze 21 
a mężczyźni 30 miesięcy. Kobiety mogą dostąpić 
zwolnienie ze służby pod pewnymi warunka-
mi. Jedną z takich sytuacji jest ciąża. W sytuacji 
względnego pokoju obowiązek zasadniczej służby 
wojskowej sprowadzany jest do formy przygody, 
która stanowić ma źródło nabycia umiejętności 
oraz samodyscypliny. 10

 W Izraelu obowiązkowa jest także służ-
ba rezerwowa. Ćwiczenia rezerwy realizowane 
są w wymiarze 30 dni rocznie. Służba kobiet 
w wojsku izraelskim jest także ściśle związana 
z ustawą dotyczącą równości kobiet z 1951 r., w któ-
rej wskazane jest, że kobieta odbywająca służbę 
wojskową jest równa w prawach z mężczyzną.11 

 W ustawie zasadniczej Izraela, 
w porównaniu do ustawy za-
sadniczej Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie ma z kolei obowiązku 
obrony Ojczyzny. 

W artykule 4 zostaje jedynie wskazany 
obowiązek służby wojskowej oraz poboru, który 
zostanie określony w drodze ustawy.12 Należy 
jednak zauważyć, że obowiązek służby wojskowej 

10 P. Zawada, Kobiety w Armii Izraelskiej, Kobiety w prze-
strzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia. INP 
UMW, Olsztyn, s. 63-65.

11 Ibidem.

12 Ustawa Zasadnicza Państwa Izrael ustanowiona w 1976 
r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/izrael-7.html [do-
stęp: 18.04.2022].

w Izraelu jest wprost zawarty w ustawie zasadni-
czej, a z samej wewnętrznej istoty takiej służby 
wynika obowiązek obrony.

Co pokaże historia?
 
Wojna na Ukrainie, a także historia, szcze-

gólnie historia naszej Ojczyzny, przypomina nam 
nieustannie o ewentualności konfliktu o charak-
terze zbrojnym.

 Zasadniczą służbę wojskową, można 
podsumować jako podstawowe przeszkolenie 
wojskowe. Takie też było i jest ratio legis ogólne-
go jej funkcjonowania. W mojej ocenie wymiar 
zasadniczej służby wojskowej jest kwestią pod-
legającą szerszej dyskusji, aczkolwiek jej ogólne 
funkcjonowanie znajduje uzasadnienie w samej 
Konstytucji w związku z zakresem podmiotowym 
oraz przedmiotowym obowiązku obrony Ojczyzny.

 Należy również podkreślić, że dobrowolna 
zasadnicza służba wojskowa zawartaw Ustawie 
o obronie Ojczyzny potwierdza niejako, że ustawo-
dawca uznaje funkcjonowanie zasadniczej służby 
wojskowej jako element wynikający z obowiązku 
obrony Ojczyzny.

 Zagadnienia funkcjonowania zasadniczej 
służby wojskowej ze względu na transformacje 
kulturowe oraz pewne stereotypy jest zagadnie-
niem trudnym. Często kojarzy się z tzw. falą, któ-
ra w swoim funkcjonowaniu zbliżona była do 
współczesnego mobbingu. Należy jednak dołożyć 
wszelkich starań, aby każdy obywatel był przygo-
towany do obrony Ojczyzny. 

7 Podsumowując, obowiązek 
obrony Ojczyzny jest podstawą 
funkcjonowania zasadniczej 
służby wojskowej. 

Przysięga wojskowa jako pod-
stawa kształtowania imperaty-
wu narodowego

Patriotyzm określany jest jako pewna 
podstawa cechująca się pracą na rzecz dobra 
wspólnego i szczególnym umiłowaniem Ojczy-
zny. To także gotowość do obrony.8 W okresie 
względnego pokoju pojawiało się pytanie nad 
sensem kształtowania postaw patriotycznych.9 
Wojna na Ukrainie pozwala nam zwrócić uwagę, 
jak ważne jest ścisłe przywiązanie do Ojczyzny. 
To właśnie ta niezwykła więź oraz patriotyzm, 
wzmagają w Ukraińcach waleczność i pozwalają 
im na bohaterską obronę.

 Dlaczego należy o tym wspomnieć? Obo-
wiązek obrony Ojczyzny jest mocno związany 
z obowiązkiem moralnym. Jednostka podlega-
jąca obowiązkowi obrony Ojczyzny, która nie 
jest emocjonalnie związana ze swoim Narodem, 
nie jest w stanie w sposób właściwy realizować 
obywatelskiego obowiązku. Idąc dalej, istnieje 
konieczność realizowania obowiązku obrony 
Ojczyzny, poprzez kształtowanie imperatywu, 
który pozwoli obywatelowi dokonać poświęceń. 
Trzeba przecież zauważyć, że obrona Ojczyzny 

7 M. Marcinkowski, op. cit. s. 73.

8 J. Szyran, Moralny imperatyw miłowania Ojczyzny ,,Lignum 
vitea’ 10(2009) nr 10, s. 121.

9 Ibidem s. 122.

jest ściśle skorelowana z ewentualnością utraty 
życia lub zdrowia. Życie i zdrowie stanowią jedno 
z najważniejszych dóbr chronionych. Dodatkowo 
człowiek za pomocą instynktu dąży do przetrwania 
w sposób niemalże automatyczny. Musi zatem ist-
nieć imperatyw wystarczający silny, aby obywatel 
mógł w sposób właściwy realizować obowiązek 
obrony Ojczyzny. 

 Należy również podkreślić, że dużą rolę 
w kształtowaniu moralnego obowiązku obrony Oj-
czyzny niesie za sobą przysięga wojskowa. Dlatego 
też państwo, które wymaga od obywatela obrony 
Ojczyzny w pełnym stopniu pozwoli obywatelowi 
na realizację obowiązku, poprzez umożliwienie 
mu złożenia przysięgi wojskowej, która jest istotna 
w procesie stanowienia imperatywu narodowego. 

 Zasadnicza służba wojskowa zakładająca 
przeszkolenie oraz przysięgę wojskową przybli-
ża obywatela do realizacji obowiązku obrony 
Ojczyzny w sposób materialny (związany z na-
byciem określonych umiejętności) oraz ducho-
wy (poprzez złożenie uroczystej przysięgi, która 
generuje w przestrzeni psychicznej jednostki 
pewne zobowiązanie).

Funkcjonowanie zasadniczej 
służby wojskowej w innych 
państwach na przykładzie 
Izraela

 Przykład zasadniczej służby wojskowej 
w Izraelu jest szeroko komentowany przez śro-
dowiska innych państw oraz mediów masowych 
oraz, w mojej ocenie, stanowi ciekawy wzór, za 
którym inne państwa powinny podążać w celu 
skutecznej realizacji obowiązku obrony Ojczyzny.
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