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„Czwartkowe seminaria”



Patronat naukowy i medialny



Rosja nie jest ani tak silna, 

ani tak słaba, na jaką wygląda.

– Otto von Bismarck



Osiągnąć sto zwycięstw w stu bitwach 

nie jest szczytem umiejętności. 

Szczytem umiejętności jest pokonanie 

przeciwnika bez walki.

– Sun Tzu



Dziedzictwo mongolskie i rola nauk Sun Tsu

Wojna – to sztuka oszustwa. 

Dlatego też, jeśli możesz coś, 

pokazuj przeciwnikowi, że nie 

możesz; 

Jeśli czymś dysponujesz, 

pokazuj, że tego nie masz; 

Chociaż jesteś blisko, pokazuj, 

że daleko; 

Choć jesteś daleko, pokaż, 

że jesteś blisko…



Rola słowa na Zachodzie i Wschodzie



Istota siły rosyjskiej

Głównym rodzajem broni rosyjskiej,

decydującym o dotychczasowej trwałości 

Rosji, jej sile i ewentualnych przyszłych 

zwycięstwach, nie jest normalny w 

warunkach europejskich czynnik siły 

militarnej, lecz głęboka akcja polityczna, 

nacechowana treścią dywersyjną, 

rozkładową i propagandową. 

- Włodzimierz Bączkowski

http://geopolityka.net/uwagi-o-istocie-sily-rosyjskiej-cz-1/



Istota siły rosyjskiej

Armia rosyjska jest de facto drugoplanowym 

rodzajem broni rosyjskiej. Ocena więc siły 

Rosji wg każdorazowego stanu armii rosyjskiej 

może być niejednokrotnie słuszną, lecz w 

zasadzie i na dłuższą falę jest błędna.

- Włodzimierz Bączkowski

http://geopolityka.net/uwagi-o-istocie-sily-rosyjskiej-cz-1/



gen. Ion Pacepa

Mamy do czynienia w 
Rosji z dyktaturą
wywiadowczą, 
nieistniejącą w żadnym 
innym kraju.



� Szef FSB, Aleksandr Bortnikow, były oficer kontrwywiadu 
KGB w Obwodzie Leningradzkim.

� Prezes Federalnej Służby Celnej, Andriej Bielianinow, 
oficer wywiadu KGB, który służył m.in. w NRD.

� Szef Służby Nadzoru Finansowego, Jurij Czichanczin, oficer 
KGB w latach 1978-1994.

� Szef Transnieftu (firmy, która odpowiada za rosyjskie 
rurociągi), Nikołaj Tokariew, kolega Putina z drezdeńskiej 
rezydentury KGB, generał FSB.

� Szef Rosyjskich Kolei, Władimir Bakunin, oficer wywiadu z 
ponad 20-letnim stażem.

� Wiceprezes zarządu Gazpromu, Walerij Gołubiew, oficer 
kadrowy KGB.

� Szef Rostechu, wielkiej korporacji przemysłu zbrojeniowego, 
Siergiej Czemiezow, kolega W.Putina z Drezna.

� Wiceszef zakładów rakietowych Energia, Aleksandr 
Suchorukow, oficer KGB, były wiceminister obrony 
narodowej.



„Próżnia ideologiczna” po 1991 roku?

Fot. theatlantic.com





Aleksandr Dugin (ur. 1962)

Fot. openrevolt.info, anna-news.info, maydan-2014.livejournal.com



Eurazjanizm



Aleksandr Dugin (ur. 1962)

My Rosjanie i Niemcy 

rozumujemy w pojęciach ekspansji 

i nigdy nie będziemy rozumować
inaczej. 

Źródło: "Czekam na Iwana Groźnego", „Fronda” 1998, nr 11-12.



Aleksandr Dugin (ur. 1962)

� Rosja nie zatrzyma się w swoim 
wyzwoleńczym „marszo-zrywie” na
terytorium Krymu, ani na Dnieprze, 
ani nawet na zachodnich granicach 
eks-Ukrainy. 

� Naszym celem jest wielko-
kontynentalna walka wyzwoleńcza. 
Najpierw bitwa o Europę. 

Źródło: http://geopolityka.net/aleksander-dugin-przeszkadza-nam-istnienie-kordonu-sanitarnego/



Aleksandr Dugin (ur. 1962)

� Na zachód od naszych zachodnich 
granic powinna zaczynać się
kontynentalna Europa, 
europejski Heartland, europejska 
tellurokracja. 

� Przeszkadza nam istnienie „kordonu 
sanitarnego”.

Źródło: http://geopolityka.net/aleksander-dugin-przeszkadza-nam-istnienie-kordonu-sanitarnego/



„Czwarta droga”





Globalny Sojusz Rewolucyjny



XXI w.XX w.

Prosowiecka 

lewica 

europejska

Prorosyjska

prawica

europejska

„Sojusz ekstremów”



Bachanalia nacjonalistów-radykałów w Warszawie 

potwierdzają niebezpieczeństwo pobłażania 

ekstremistom wzniecającym narodowe spory, 

w tym na Ukrainie. 

- Konstantin Dołgow

Pełnomocnik MSZ FR ds. praw człowieka



Terminologia

�Wojna informacyjna

�Wojna buntownicza



Wojna informacyjna

W opinii rosyjskich geopolityków

informacjonnaja wojna to:

ogół środków, stosowanych zarówno w 
czasie pokoju, jak i wojny, skierowanych 
przede wszystkim przeciwko świadomości
ludności cywilnej oraz sił zbrojnych, 
przeciwko systemowi administracji 
państwowej, systemowi nadzoru produkcji 
przemysłowej, nauki, kultury itp.







Igor Panarin



http://ruforum.mt5.com/threads/10778-vi-za-raspad-evrosoyuza-ili-ssha/page55



http://vk.com/wall-50888036_36591





Zarządzanie refleksyjne

� Odgórnie sterowany odbiór specjalnie 

przygotowanych bodźców/informacji przez 

daną grupę odbiorców.

� Odbiorca „dobrowolnie” przyjmuje z góry 

określony przez inicjatorów przekaz, 

afirmując go jako „własny”. 



Russia Today

Powstanie: 2005 r.

Telewizja zatrudnia ponad 

2 tysiące pracowników 

w 21. biurach 

w 16 państwach.



Platforma medialna „Sputnik”

� 10 XI 2014

� Łączy RIA Novosti, radio „Głos Rosji” i 

portal internetowy Sputniknews. 

� Od 2015 roku Sputnik ma nadawać w 

kilkunastu krajach w 30 językach, w tym w 

języku polskim.





Ekskluzywna treść Sputnika jest 

przeznaczona dla miliardów odbiorców na 

całym świecie, którzy są zmęczeni 

agresywną propagandą promującą

jednobiegunowy świat i którzy chcą innej 

perspektywy.

http://www.ntv.ru/novosti/1261480/

Dmitrij Kisielow (Дмитрий Константинович Киселёв) 

dyrektor generalny Rossija Siegodnia



„Kody sieciowe”

Kto rozumie kod sieciowy, ten zarządza 
procesami, motywacją grup

etnicznych i całych społeczeństw państw, 
podsyca konflikt we własnych celach.

- Aleksander Dugin





Sprawa akredytacji Leonida Swiridowa przy MSZ RP



Efekt informacyjny:

� umiędzynarodowienie 
konfliktu 

� uniemożliwienie Rosji 
przedstawiania całej 
sytuacji jako 
wewnętrznego 
problemu.

Wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, 2008 r.



Dezinformacja

Wszystkie wojny opierają są przede 
wszystkim na oszukiwaniu wroga. Walka 
na polu bitwy to najbardziej prymitywny 
sposób prowadzenia wojny. Nie ma 
wyższej sztuki, niż zniszczenie przeciwnika 
bez walki – poprzez podważenie
wszystkiego, co wartościowe w kraju 
wroga.

- Sun Tzu



Jurij Bezmienow i dywersja ideologiczna



Jurij Bezmienow

Rzadko używamy broni, aby zabić
ludzi i wziąć ich kraj. Najczystszym 
sposobem jest szantaż, 
demoralizacja, przekupstwo, 
kłamstwa oraz zastraszanie 
POLITYKÓW i MEDIÓW, a oni 
zdestabilizują i rozbiją swój kraj za 
nas. Wtedy wszystko co pozostaje 
do zrobienia, to uzbroić
prokomunistyczne lub po prostu 
kryminalne frakcje i mamy kolejny 
zamach stanu i kolejny „wyzwolony”
kraj. Jakie to jest czyste.

Cyt. za: http://libertarianin.org/list-milosny-do-ameryki-cz-13/



DEMORALIZACJA (15-20 LAT)

DESTABILIZACJA (2-5)

KRYZYS (2-6 M-CY)

NORMALIZACJA



Moskwa 2006



Wzmożona aktywność wojskowa Rosji w regionie Bałtyku

Operacjonalizacja celu: 
� polityczno-wojskowe 

„zneutralizowanie” krajów regionu.
� demonstrowaniu własnego 

potencjału militarnego 
� Propagandowe wskazywanie luk w 

systemie obronnym Szwecji i krajów 
NATO.

� Zastraszaniu obcych społeczeństw.

Od 17 października Szwedzkie Siły Zbrojne prowadzą operację
rozpoznawczą przeciwko "obcej aktywności podwodnej w szwedzkich 
wodach terytorialnych". 
Od początku 2014 r. nasilona aktywność sił powietrznych FR.



Sprawa Estona Kohvera



Wojny buntownicze



Jewgienij Messner
(1891-1974)

Miatież-wojna –

nazwa trzeciej 

wojny światowej

Buenos Aires, 1960 



Wojny buntownicze

Konflikt, w którym dominują

działania zbrojne prowadzone

przez ludność cywilną.



Wojna buntownicza to wojna wszystkich 

przeciw wszystkim, 

przy czym wrogiem może być rodak, 

a sojusznikiem obcokrajowiec.

Jewgienij Messner

http://geopolityka.net/leszek-sykulski-wojny-buntownicze-cz-1/



Wojny buntownicze

� Nowy rodzaj wojny

� Strony walczące: 

� wojsko, 

� ruchy narodowościowe, etniczne, 

� religijni ekstremiści

� Nacisk na walkę psychologiczną poprzez 

oddziaływanie informacyjne.



„Obróbka psychologiczna”

Wywoływanie u wrogiego 

społeczeństwa uczucia strachu, 

aż do poziomu paniki.



Wojny buntownicze

Łamanie artykułu 1. konwencji haskiej III 
z 1907 r.: 

Układające się mocarstwa uznają, iż kroki 
wojenne między nimi nie powinny się
rozpoczynać bez uprzedniego i 
niedwuznacznego zawiadomienia, które 
będzie mieć formę bądź umotywowanego 
wypowiedzenia wojny, bądź formę ultimatum 
z warunkowym wypowiedzeniem wojny.



„Uprzejmi ludzie”, ”zielone ludziki”

(Вежливые люди, зелёные человечки)



Psychologia 
zbuntowanych mas 

czynnikiem 
pierwszoplanowym 

i decydującym 

o zwycięstwie 

lub porażce

Psychologia 
dopełnieniem 
uzbrojenia

Wojny buntowniczeWojny klasyczne

Rola wpływu psychologicznego 



Opanowanie 
świadomości 
społeczeństw

Granice, linie 
frontów –
zatarte

Opanowanie 

terytorium 

wraz z jego 
zasobami

Granice, linie 
frontów –
widoczne

Wojny 
buntownicze

Wojny klasyczne

Cel wojny



Etapy miatież-wojny

� Rozkład moralny wrogiego narodu/grupy 
etnicznej/grupy społecznej;

� Atak na ośrodki zdolne do obrony (wojsko, 
organizacje paramilitarne, partyzantkę; 

� Opanowanie lub zniszczenie obiektów o 
wartości psychologicznej;

� Opanowanie lub zniszczenie obiektów o 
wartości materialnej;

� Efekty zmiany porządku wewnętrznego –
zdobycie nowych sojuszników, upadek 
morale sojuszników wroga.



Cechy wojny buntowniczej

� Brak formalnego wypowiedzenia wojny; zatarcie 

różnic między okresem pokoju i wojny;

� Unikanie oficjalnego zaangażowania się państwa 

w formalną wojnę;

� Brak linii frontu; rebelia może rozpocząć się

wewnątrz państwa z dala od granicy państwowej;

� Formalne „odpaństwowienie” grup zbrojnych, 

biorących udział w walkach (brak państwowych 

oznak rozpoznawczych);



Cechy wojny buntowniczej

� Zrównanie roli uzbrojonych, zrewoltowanych grup 

społecznych z wojskami regularnymi;

� Wzrastająca rola wojsk specjalnych i tajnych 

służb;

� Decydujące znaczenie długofalowych działań

psychologiczno-informacyjnych;

� Pole walki przekształca się w przestrzeń walki, 

obejmując przestrzeń mentalną (noosferę) i 

cyberprzestrzeń;



Cechy wojny buntowniczej

� Jedną z formą przygotowania wojny jest 
inspirowanie i finansowanie rozwoju ugrupowań
radykalnych i ekstremistycznych (m.in. 
politycznych czy religijnych) w państwach wrogich i 
rozwijanie ich w oparciu o strategię oporu 
niekierowanego (ros. bezlidernoje soprotiwlenije, 
ang. leaderless resistance);

� Wzrastająca rola w stosunkach międzynarodowych 
roli państw nieuznawanych i państw 
dysfunkcyjnych („upadłych”);

� Przeniesienie się głównego ciężaru walk w tereny 
zurbanizowane;



Cechy wojny buntowniczej

� Kluczowa rola oddziaływania psychologicznego 

na społeczeństwo (wojny informacyjne);

� Wzrastająca rola terroru, wraz z możliwym nad-

terrorem (ros. swierchterror), np. punktowe 

uderzenia jądrowe ładunkami taktycznymi, lub 

użycie tzw. brudnej bomby w celu uzyskania 

efektu psychologicznego;

� Utrata monopolu państwa na prowadzenie działań

zbrojnych;

� Niskie koszty tego typu działań w stosunku do 

wojen tradycyjnych.



Strategia oporu niekierowanego



� Współczesne organizacje terrorystyczne swą
działalność opierają coraz częściej na strategii 
Oporu Niekierowanego (Leaderless Resistance).

� W tej strategii nie istnieje centralny ośrodek 
dyspozycyjny a komórki organizacyjne stanowią
luźno powiązaną sieć o pełnej autonomii w zakresie 
tak planowania jak wykonawstwa. Taka struktura 
zapewnia sieci terrorystycznej dużą elastyczność i 
odporność na ciosy państwa. 

Strategia oporu niekierowanego



� Strategia Oporu Niekierowanego (ON) może 
być stosowana dzięki wykorzystaniu mediów 
stanowiących nie tylko „system nerwowy”,
ale też „kościec” organizacji. 

� Organizacje stosujące ON zarówno tworzą
własny system komunikacji i propagandy jak 
i wykorzystują media komercyjne dla swoich 
celów.  

Strategia oporu niekierowanego



Benjamin Netanjahu



Oparcie społeczne

� Legalne ugrupowania polityczne;

� Fundacje, stowarzyszenia;

� Organizacje charytatywne;

� Przedsiębiorstwa;

� Związki zawodowe;

� Organizacje branżowe.



Struktura sieciowa



A - ideolog B - propagatorzy C - sympatycy

D E G H

I

F

Działania 

nielegalne

A. twórca ideologii, B. propagatorzy, C. sympatycy działający legalnie, 

D. wywiad, E. szkolenie, F. informacja o akcjach, G. pomoc więźniom, 

H. finansowanie, I. akcje terrorystyczne

J. Tomasiewicz, Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1.



Fundamenty bezpośrednie

� zamieszki polityczne, 

� polityka zagraniczna, 

� sprawy bezpieczeństwa, 

� mobilność i zdolność bojowa armii, sprawność

systemów dowodzenia, 

� zabezpieczenie systemów łączności, 

� ochrona systemów infrastruktury krytycznej,

� szeroko pojęta sfery gospodarki.



Metody dezinformacji rosyjskiej

Christopher Story 

� Metoda „słabości i groźby”

� Operacjonalizacja celu:

Wywołanie wrażenia, że Rosja jest

państwem z jednej strony słabym, a z 

drugiej – nieobliczalnym. 



Media określane jako „dysydenckie”, 

„prawicowe”, „antykomunistyczne”.

Często nakręcają spiralę wojennego 

strachu.

Nieświadome rezonatory dezinformacji





„Produkcja zgody”

Noam Chomsky

Wytworzenie powszechnej zgody, co w 

efekcie daje też zezwolenie na wojnę. 

Etapy:

1. Wzbudzenie oburzenia; 

2. Demonizacja; 

3. Wezwanie do interwencji (np. humanitarnej, stabilizacyjnej itp.)

4. Interwencja

5. „Stabilizacja”



Dymisja ministra Mikołaja Budzanowskiego



Wiesielina Czerdancewa

Fot. gazeta.ru





Ukraińcy w Galerii Sanowej, Przemyśl, październik 2014



Marszałek Józef Piłsudski

Sztuką rządzenia Polakami 

jest wzbudzanie 

odpowiednich nastrojów.



Skrypty akademickie



Dziękuję za uwagę!

Kontakt: leszek.sykulski@geopolityka.net


