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PRÓBA ANALIZY SPECYFIKI ROSYJSKIEJ WOJNY HYBRYDOWEJ 

Pojęcie wojny hybrydowej od czasu wybuchu kryzysu ukraińskiego1 zaczęło zdoby-

wać niebywałą popularność w środkowoeuropejskim dyskursie naukowym oraz w środ-

kowoeuropejskiej przestrzeni medialnej. Mimo wielokrotnych prób definiowania tego 

terminu przez ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, nadal nie wypraco-

wano jednej, ogólnie przyjętej definicji. Wysoce prawdopodobnym jest, iż termin ten nigdy 

nie doczeka się jednego, ogólnie przyjętego wyjaśnienia ze względu na swoją złożoność  

i różniące się od siebie opinie europejskich i rosyjskich naukowców na temat omawiane-

go zjawiska. Pojęcie wojny hybrydowej mimo gwałtownego pojawienia się w szeroko 

pojętej przestrzeni publicznej po dokonanej przez Federację Rosyjską aneksji Krymu,  

w przestrzeni naukowej zafunkcjonowało wiele lat wcześniej. Momentu pojawienia się 

tego pojęcia możemy doszukiwać się w pierwszej połowie lat dwutysięcznych kiedy wy-

dane zostały publikacje takie jak: Future war and Chechenya: A case for hybrid warfare2, 

czy też Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars3. Prace te zostały stworzo-

ne przez naukowców zachodnich i odzwierciedlają ich sposób widzenia omawianego 

tematu. W swojej pracy będę starał się jednak unikać czerpania z zachodniej myśli,  

a bazować na dorobku polskich, ukraińskich i rosyjskich ekspertów, którzy w swoich 

analizach uwzględniają rosyjskie warunki kulturowe i historyczne wpływające na specyfi-

kę rosyjskiego rozumienia działań hybrydowych.  

Jedną z pierwszych tez narosłych wokół omawianej problematyki, jaką chciałbym po-

ruszyć, jest teoria dotycząca przypisywania dzisiejszym władzom Kremla stworzenia idei 

wojny hybrydowej i wykorzystania jej w praktyce pierwszy raz w historii wojen. Przekona-

nie to jest wyjątkowo popularne w środowiskach pozaeksperckich. Według tej narracji 

historia wojen hybrydowych sięga wojny w Osetii Południowej z 2008 r. Wojna na Ukrai-

nie jest natomiast rozwiniętym, pełnowymiarowym wariantem „nowej wojny”. Naturalnym 

                                                           
1 Za początek kryzysu przyjmuję pierwsze, jawne działania FR mające na celu przejęcie kontroli nad 

Półwyspem Krymskim. 
2 W.J. Nemeth, Future war and Chechenya: A case for hybrid warfare, Nazwa Wydawnictwa, Monterey, 

CA 2002. 
3 F.G. Hoffman, Conflict in 21st Century”: The Rise of Hybrid Wars, PIfPS Arlington 2007. 
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dla tej teorii jest oczywiście wiązanie pojęcia wojny hybrydowej wyłącznie z państwem 

rosyjskim. Już samo wspomnienie dwóch powyższych tekstów opublikowanych w latach 

2002 i 2007 stawiają tę popularną poniekąd tezę pod znakiem zapytania. Krytycznie 

odnosi się do niej m.in. ukraiński analityk Jewhen Mahda w swojej książce Wojna hybry-

dowa – przeżyć i zwyciężyć. Wskazuje on na obecność szeregu zabiegów polityczno-

wojskowych traktowanych w obiegowej opinii jako novum charakterystyczne dla wojny 

hybrydowej w kampanii zbrojnej prowadzonej przez ZSRR przeciw Finlandii w latach 

1939–19404. Traktowanie wojny na Ukrainie, jako wojny hybrydowej, w znaczeniu abso-

lutnie nowej doktryny wojennej stawia ponadto w wątpliwość dr Michał Wojnowski.  

W swojej pracy pt. Mit wojny hybrydowej. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego  

w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku5 wykazuje on, że szereg cech, które 

przypisuje się dziś rosyjskim działaniom na Ukrainie, nie są nową, spójną doktryną wo-

jenną wytworzoną na potrzeby XXI wieku, lecz odzwierciedleniem wieloletnich, rosyjskich 

praktyk wojskowych (wynikających z czynników kulturowych i historycznych) połączonych 

z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki. Pogląd ten nie jest odosobniony. Do 

podobnych wniosków dochodzi dr Leszek Sykulski w swoim tekście pt. Rosyjska koncep-

cja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera6, w którym prezentuje myśl rosyjskiego 

stratega żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. W tekście tym ukazany jest szereg para-

leli wskazujących na wpływ koncepcji wojen buntowniczych na współczesną strategię 

działań militarnych FR prowadzonych na Ukrainie. W opinii polskiego badacza wcielenie  

w życie koncepcji wojen buntowniczych zakłada m.in. rozniecenie niezadowolenia spo-

łecznego wśród dużych grup społecznych, skonfliktowanie elit politycznych, prowokowa-

nie zamieszek oraz prowadzenie działań zbrojnych dokonywanych za pomocą przerzu-

conych na teren wroga oddziałów sił specjalnych. Zdaniem L. Sykulskiego, bardzo waż-

nym czynnikiem umożliwiającym odniesienie sukcesu prowadząc działania wg wzoru 

koncepcji wojen buntowniczych jest unikanie oficjalnego zaangażowania agresora w for-

malną wojnę. Ma temu sprzyjać m.in. używanie grup dywersyjnych nieposiadających 

oznak rozpoznawczych. Głównym celem takiego działania jest uniemożliwienie traktowa-

nia oddziałów agresora w świetle prawa międzynarodowego jako członków regularnych 

sił zbrojnych. W podsumowaniu swojej pracy polski badacz określa ponadto wyraźnie 

główny cel strategii wojny buntowniczej. Jego zdaniem takie działania mają koncentro-

wać się na niszczeniu morale wrogiego narodu, czy też grupy etnicznej lub społecznej. 

Następnie po znacznej demoralizacji społeczeństwa i czynników państwowych agresor 

może przeprowadzić atak na struktury zdolne do obrony (wojsko czy organizacje parami-

                                                           
4 Є. Магда, Гібридна війна: вижити і перемогти, Nazwa Wydawnictwa, Charków, s. 16. 
5 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej 

myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wojna hybrydowa – WYDANIE 
SPECJALNE”. 

6 L. Sykulski, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, „Przegląd Geopolityczny” 
2015, tom 11. 
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litarne). Wówczas dopiero nieprzyjaciel stara się opanować lub zniszczyć obiekty o war-

tości psychologicznej i materialnej, co łącznie ma doprowadzić do zmiany porządku we-

wnętrznego w zaatakowanym kraju7.  

Biorąc pod uwagę wyniki wyżej wymienianych prac naukowych, w celu lepszego zro-

zumienia sytuacji, w jakiej znalazł się Kijów, warto spojrzeć na wojnę ukraińsko-rosyjską 

jako na efekt rosyjskich, głębokich działań polityczno-militarnych ugruntowanych w trady-

cji oraz odmiennej od zachodniej kulturze wojennej. Warto w tym celu odrzucić wizję 

wyrwanej z kontekstu historycznego, zupełnie nowej doktryny wojennej. W ślad za  

dr Michałem Wojnowskim8 w stosunku do działań rosyjskich na Ukrainie zastosuję więc 

pojęcie „rosyjskiej wojny hybrydowej”, jakie podkreśla kulturową specyfikę zjawiska  

i łączy z nią zachodni sposób rozumienia „hybrydowości”9. W tym miejscu konieczne jest 

jednak doprecyzowanie różnicy między zachodnim, a rosyjskim sposobem rozumienia 

pojęcia wojny hybrydowej. Różnica ta jest znacząca i koncentruje się na rosyjskiej per-

cepcji tego pojęcia jako czynnika propagandowego, wykreowanego przez Zachód w celu 

sprowadzenia aneksji Krymu wyłącznie do sukcesu rosyjskich sił specjalnych, które za-

stosowawszy nowoczesną doktrynę wojenną przejęły kontrolę nad półwyspem10. 

Aby móc rozpocząć dywagacje na temat specyfiki rosyjskiej wojny hybrydowej nale-

ży zastanowić się nad jej celem nadrzędnym – strategicznym. Oczywiście nie jest możli-

wym odpowiedzieć na to pytanie ze stuprocentową pewnością, jednakże istnieje w tym 

polu szereg interesujących teorii. Według jednej z nich rosyjską agresję na Ukrainę moż-

na rozumieć jako przeciwdziałanie agresji Sojuszu Północnoatlantyckiego, która przejawi-

ła się zrealizowaniem na Ukrainie przewrotu przy użyciu tzw. technologii „kolorowych 

rewolucji”. Z innego punktu widzenia atak Rosji jawi się być próbą wyrwania możliwie 

największego fragmentu Ukrainy i wcielenia go do FR w momencie realnej groźby wyj-

ścia Ukrainy spod wpływu Kremla. Przedłużający się zaś konflikt na Donbasie miałby 

wówczas służyć blokowaniu dalszej integracji Ukrainy z zachodnimi strukturami politycz-

no-wojskowymi11. Obie te teorie skupiają się na Ukrainie jako na strategicznym celu ro-

syjskich działań. Znacznie bardziej złożoną i godną głębszej analizy jest teoria wpisująca 

konflikt rosyjsko-ukraiński w szeroki plan Kremla, mający na celu realizację rosyjskich 

ambicji imperialnych. Z tej perspektywy wydarzenia na Ukrainie byłyby wyłącznie jedną  

                                                           
7 Ibidem. s. 109–111. 
8 M. Wojnowski, Mit…, s. 10. 
9 Wojna hybrydowa jako synteza środków militarnych i niemilitarnych użytych w zintegrowanej operacji. 
10 Propagując to pojęcie, Zachód (w rosyjskiej percepcji) tuszuje m.in. wysoki stopień poparcia dla pań-

stwa rosyjskiego okazywany przez ludność Krymu, dzięki której doszło do sprawnej aneksji półwyspu. M. Woj-
nowski, Mit... 

11 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego – WYDANIE SPECJALNE” 2015, s. 45. 
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z szeregu operacji12, które w dłuższym okresie czasowym następowały lub nastąpią. 

Jednym z przejawów realizowania rosyjskich ambicji imperialnych może być próba roz-

szerzania strefy wpływów na kraje takie jak Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia. Próby te, jak 

pokazuje przypadek ukraiński, mogą zakończyć się interwencją wojskową w momencie 

fiaska działań politycznych. Ambicje Rosji mogą być jednak znacznie większe. Mogą one 

dotyczyć prób realnego konkurowania z USA o miano państwa dominującego w skali 

globalnej. Owe ambicje mogą realizować się w próbach przejęcia kontroli nad tzw. prze-

strzenią euroazjatycką, w czym przeszkadzać mogą Rosji jedynie Chiny i Unia Europej-

ska wspierana przez USA. Z tej perspektywy rosyjskie działania na Ukrainie można po-

strzegać jako „wojnę limitroficzną”13. Pojęcie to odnosi się do niestabilnej, peryferyjnej 

przestrzeni – limitrofu, mieszczącej się pomiędzy (na styku) różnych cywilizacji. W tym 

kontekście dotyczy to przestrzeni oddzielającej Europę zachodnią od tzw. cywilizacji 

rosyjskiej. Z tej perspektywy Rosja prowadząc wojnę limitroficzną lub wojny limitroficzne 

(mogą one polegać na walce w przestrzeni ekonomicznej, informacyjnej itp.) stara się 

rozciągnąć swoją strefę wpływów nad obszarem buforowym (środkowo-wschodnia Euro-

pa)14. Jedynym konkurentem, dominującym w tym momencie nad tą przestrzenią (limi-

trof) jest Unia Europejska. Można zatem przypuszczać że celem pośrednim Federacji 

Rosyjskiej jest rozbicie UE przy pomocy wszelkich dostępnych środków.   

Pierwszą cechą, która czyni rosyjskie operacje hybrydowymi jest prowadzenie zinte-

growanych działań kinetycznych (atak fizyczny) i niekinetycznych (inne środki np. propa-

ganda) na obiekcie uznanym za cel uderzenia. Nie jest to niczym nowym. Celowego, 

jednoczesnego stosowania obydwu wymienionych sposobów walki możemy skutecznie 

doszukiwać się we wszystkich wojnach które zaznała ludzkość. Odmienność między 

konfliktami sprzed setek lat, a współczesnymi polega jednak na różnicy dominującego 

elementu. Tak więc charakterystyczną cechą dla konfliktów sprzed epoki nowoczesnej 

była silna dominacja elementu kinetycznego. Z czasem znaczenie obydwóch elementów 

wyrównywało się, aż do momentu kiedy to po 1945 roku (w wyniku powszechnej abolicji 

wojny) dominującym stał się element niekinetyczny15.   

Doktryna rosyjskiej wojna hybrydowej wydaje się zakładać zdecydowaną koncentra-

cję na działaniach niekinetycznych uzupełnianych jedynie działaniami stricte militarnymi. 

Jaskrawym tego przykładem może być operacja krymska, której zbrojny aspekt dokoń-

czył jedynie proces rozpoczęty wiele lat wcześniej. W tym przypadku rosyjskie działania 

niekinetyczne ukazujące specyfikę rosyjskiej wojny hybrydowej przejawiały się m.in. 

                                                           
12 Pojęcie „operacji” jawi się idealnie pasować do działań polityczno-militarnych prowadzonych przez  

W. Putina. Warto mieć na uwadze, że myślenie kategoriami operacji specjalnych może być charakterystycz-
ne dla człowieka sformowanego przez radzieckie służby (KGB).  

13 Rozpowszechnienie owego pojęcia przypisuje się Rosjaninowi, Wadimowi Cymburskiemu. 
14 M. Wojnowski, Mit…, numer strony. 
15 J. Regina-Zacharski, Ukraina 2014–2015: Wojna (Nie)hybrydowa, „Zeszyty Naukowe AON” 2015, nr 

3(100). 
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poprzez: treści propagandowe popularyzowane w zdominowanych przez FR krymskich 

mediach, finansowanie i tworzenie prorosyjskich organizacji (już na początku lat dzie-

więćdziesiątych)16, pracę ideową Floty Czarnomorskiej oraz inwigilację ukraińskich struk-

tur siłowych przez agenturę rosyjską. W międzyczasie, w równie długim okresie, Kreml 

prowadził głęboką operację mającą na celu lobbowanie swojej narracji historycznej oraz 

odpowiednie wykreowanie wizerunku Rosji na zachodzie Europy. Za działania niekine-

tyczne można uznawać również dotowanie/wspieranie organizacji lub partii o profilu 

radykalnie prawicowym (np. Francja), lub radykalnie lewicowym (np. Grecja17) w krajach 

Unii Europejskiej. W dłuższej perspektywie zostały one wykorzystane przez Kreml do 

szerzenia wewnętrznego niepokoju i podziałów wewnątrz wspólnoty europejskiej znacz-

nie ją osłabiając. Organizacje te okazały się ponadto aktywnie lobbować na rzecz ograni-

czenia sankcji wprowadzonych przez Zachód przeciwko Rosji18. W obliczu wyżej wymie-

nionych działań Kremla na Ukrainie i na zachodzie Europy, operacje militarne jawią się 

być jedynie szczytem góry lodowej. 

Kluczowym dla zrozumienia specyfiki zjawiska rosyjskiej wojny hybrydowej może 

okazać się większe zainteresowanie poświęcone niemilitarnymi działaniami FR. W trak-

cie tych rozważań należy jednak pamiętać, że rosyjskie ataki niemilitarne nie koncentrują 

się jedynie na podmiocie, wobec którego zostały zastosowania działania kinetyczne (np. 

Ukraina), lecz w równym stopniu dotyczą środowiska międzynarodowego mogącego 

potencjalnie stwarzać zagrożenie dla realizacji planów agresora lub w rzeczywistości być 

ich głównym beneficjentem (np. Unia Europejska jako struktura). 

Na omówieniu niemilitarnych metod prowadzenia wojny hybrydowej koncentruje się 

Łukasz Skoneczny w swojej pracy pt. Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wy-

brane zagadnienia. W jego opinii głównym celem działań niemilitarnych jest odziaływanie 

na ludność cywilną oraz społeczność międzynarodową. Jego zdaniem działania te mają 

osłabić wolę oporu oraz zwiększyć stopień niezadowolenia społecznego, co ma zmusić 

przeciwstawiający się agresorowi ośrodek władzy do akceptacji warunków narzucanych 

przez stronę atakującą. Odnosząc się do wojny na Ukrainie, polski badacz przedstawia 

m.in. metody prowadzenia wojny hybrydowej. Za takowe uznaje on: presję ekonomiczną 

(embarga, groźby odcięcia od dostaw surowców), dużą aktywność służb specjalnych 

(gromadzenie informacji, organizacja siatek sabotażowych), działania ofensywne w cy-

berprzestrzeni (ataki hackerskie paraliżujące m.in. infrastrukturę krytyczną), wielokierun-

kowe działania dyplomatyczne (lobby np. na rzecz zniesienia sankcji, dyskredytacja 

                                                           
16 Т. Березовець, Анексія: Острів Крим, Хронікі «гібридної війни», Брайт Стар Паблішинг, Київ, 

2015, s. 27–29. 
17 Rosja Dzieli Europę, „Defence Express” (wydanie polskojęzyczne), Kijów 2016, s. 16–18. 
18 Rezolucja dotycząca zniesienia sankcji uderzających w FR, przegłosowana przez francuskie Zgro-

madzenie Narodowe było inicjatywą Thierry Mariani jednego z założycieli organizacji „Franko-Rosyjski Dia-
log”. Strona internetowa http://dt.ua/, ”Парламент Франції пропонує уряду скасувати санкції проти Росії” 
(dostęp: 24.04.2016 r.). 
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przeciwnika)19. Do osobnej kategorii Ł. Skoneczny zalicza działania propagandowo- 

-informacyjne. Za rosyjskie cele takiego działania uznaje on budowę pozytywnego wize-

runku Rosji, podkreślanie jej znaczenia dla systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, 

uderzanie w solidarność państw NATO i Unii Europejskiej, a także budowę w społeczeń-

stwie rosyjskim poczucia stanu zagrożenia ze strony państw zachodnich20. Bardzo inte-

resującymi są ponadto spostrzeżenia Ł. Skonecznego dotyczące warunków niezbędnych 

do skutecznego zastosowania wojny hybrydowej. Spostrzeżenia te godne są głębszego 

zastanowienia, gdyż ukazują miejsca, na których może skoncentrować się potencjalny 

atak FR na kraje bałtyckie lub inne państwa środkowoeuropejskie. Za najważniejszy  

i niezbędny warunek Ł. Skoneczny uważa poważny kryzys wewnętrzny państwa atako-

wanego. Kryzys ten ma się sprowadzić do dysfunkcji państwa m.in. w dziedzinie admini-

stracji, wojskowości. Towarzyszyć mu mogą wewnętrzne walki grup interesów oraz wy-

soki poziom korupcji. Kryzys może mieć charakter konfliktu politycznego, etnicznego lub 

religijnego. Kolejnym ważnym warunkiem jest istnienie na terenie państwa atakowanego 

sporej mniejszości narodowej, jaka może utożsamiać się z agresorem. Owa mniejszość 

mogłaby wówczas brać czynny udział w operacji wojskowej lub akcjach wywiadowczych. 

Następnym czynnikiem wymienianym przez Ł. Skonecznego jest konieczność dotarcia 

do ludności kraju atakowanego z własnym przekazem medialnym. Zagrożeniem są więc 

wszelkiego rodzaju stacje telewizyjne, portale internetowe, gazety będące własnością 

państw postronnych, sprzyjających agresorowi właścicieli lub bezpośrednio własnością 

spółek należących do agresora. Niezbędnym warunkiem aby to osiągnąć jest istnienie 

wolnego rynku mediów, lub rozpowszechnienia nowoczesnych technologii komunikacyj-

nych wśród społeczeństwa państwa okupowanego21. Przykład Ukrainy wyraźnie ukazuje 

zagrożenie płynące z silnej obecności rosyjskich mediów na Krymie i na wschodzie kraju. 

W obliczu rosyjskiej wojny hybrydowej zagrożeniem dla ukraińskiej racji stanu wielu poli-

tykom i aktywistom jawi się być nawet silna obecność rosyjskiej muzyki w ukraińskim 

radiu. Ma ona wpływać na odgrzewanie pewnych prorosyjskich sentymentów, wskazy-

wać na nierozłączną obecność rosyjskiej kultury na Ukrainie oraz na ocieplanie wizerun-

ku FR. Potencjalny atak Rosji na Polskę nie mógłby jednak być powtórzonym wariantem 

ukraińskim. W przypadku RP potencjalny agresor musiałby skoncentrować się na dzia-

łalności mediów internetowych. Budowaniu pewnej sieci informacyjnej, do której wchodzi-

łyby portale prowadzone przez ludzi o nastawieniu prorosyjskim oraz portale redagowane 

przez Rosjan popularyzujące kremlowską narrację historyczną i polityczną. Nie bez zna-

czenia pozostałyby także kompanie medialne, w których dominuje kapitał zagraniczny 

oraz te, które mogłyby w wyniku wewnętrznego konfliktu politycznego pozostawać  

w opozycji do partii rządzącej. Uświadamiając sobie czynniki niezbędne do przeprowa-

                                                           
19 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa…, s. 47. 
20 Ibidem, s. 48. 
21 Ibidem, s. 49. 
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dzenia zwycięskiej operacji hybrydowej, należy brać pod uwagę możliwość celowego 

dokładania wszelkich starań przez agresora, aby doprowadzić do zaistnienia wyżej wy-

mienianych czynników na obszarze obiektu ataku. Takie działania jak wspieranie finan-

sowe radykalnych partii politycznych, prowokowanie starć na tle etnicznym czy narodo-

wościowym (przy użyciu dobrze zakonspirowanych funkcjonariuszy służb specjalnych, 

najemników, lub będących pod wpływem agresora członków radykalnych ugrupowań22), 

manipulowanie informacjami lub podawanie nieprawdziwych23, także stanowią o specyfi-

ce wojny hybrydowej.  

Jednym z głównych elementów charakterystycznych dla rosyjskiej wojny hybrydowej 

widocznym w trakcie operacji prowadzonej na Ukrainie oraz towarzyszących jej opera-

cjach niemilitarnych uderzających w kraje zachodu, jawi się być dezinformacja. Służy ona 

odpowiedniemu formowaniu społeczeństwa, za pomocą którego wróg stara się zdestabi-

lizować cel swojego ataku. Prowadzenie takich działań wymaga od agresora lat przygo-

towań i ciężkiej pracy. Wiążą się one ponadto z regularnym wydawaniem bajońskich sum 

na budowę sieci informacyjnej w kraju będącym celem ataku oraz tworzeniem silnego 

medialnego lobby wpływającego na działania wspólnoty międzynarodowej. W przypadku 

FR wykorzystywane do tych celów są m.in. oficjalne media tj.: Ria Novosti, Voice of Rus-

sia, Agencja REX, czy Russia Today24. Oddziaływanie dezinformacyjne nie polega jedy-

nie na podawaniu spreparowanych, lub zmanipulowanych informacji. Proces ten wymaga 

ponadto opłacenia grona wpływowych polityków, popularnych aktywistów, gwiazd popkul-

tury (wykorzystanie do swych celów ich powiązań biznesowych), czy znanych naukow-

ców. Ludzie ci odgrywają w tym procesie ważną rolę. Swoim autorytetem potwierdzają 

pewne informacje, wypowiadają się w oczekiwanym przez agresora tonie lub biorą udział 

w propagandowych projektach władzy (wizyty Iosifa Kobzona na terenach zajętych przez 

tzw. DNR/LNR, czy wizyta Claude’a Goasquen na Krymie, o której poinformował w Pol-

sce m.in. portal pl.sputniknews.com25). 

Wyżej wymieniane składowe polityki dezinformacyjnej bez wątpienia są ważnym 

komponentem rosyjskich działań niekinetycznych w Europie. W szerszej perspektywie 

możemy ująć je w ramy pojęcia wojny informacyjnej która jawi się potężną składową 

(rosyjskiej) wojny hybrydowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju działania 

prowadzone mogą być również na potrzebę formowania odpowiedniego nastroju (tożsa-

                                                           
22 Т. Березовець, Анексія…, s. 66. 
23 Przykład: informacja o zgłoszeniu pretensji do własnej autonomii terytorialnej przez mniejszość ru-

muńską Bukowiny. Jak dokazują ukraińscy aktywiści (w tym deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Hryhorij 
Timisz na swoim profilu facebook w dniu 21.06.2016 o godzinie 8:26) informacja została od podstaw sprepa-
rowana – łącznie z nazwiskami zebranych na rzekomym zjeździe przedstawicieli rumuńskiej mniejszości. 
Strona internetowa Новини Чернівці, http://molbuk.ua/, „Фотограф довів, що новини про Асамблею 
румунів Буковини – фальшивка” (dostęp: 31.07.2015 r.). 

24 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa…, s. 48. 
25 Strona internetowa Sputnik Polska, http://pl.sputniknews.com/, Francuscy parlamentarzyści o wizycie 

na Krymie (25.07.2015 r.). 
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mości, poglądów politycznych) wewnątrz kraju dokonującego ataku. Uwagę należy zwró-

cić na fakt prowadzenia przez Rosję działań wśród społeczeństwa informacyjnego (jakim 

są narody Europy), które pod wpływem niespotykanego wcześniej, zmasowanego prze-

kazu medialnego utraciło naturalną barię chroniącą przed manipulacją czy konsekwentną 

propagandą. Takie społeczeństwo bardzo podatne jest na wszelakie sposoby prowadze-

nia wojny informacyjnej. Zabiegi tj. „sterowanie społeczne” (np. przy wykorzystaniu poli-

tyki historycznej) czy „manewrowanie społeczne”26, które może przejawiać się np. podpo-

rządkowaniem elity państwa przez agresora, pozwala swobodnie posługiwać się poten-

cjalnemu agresorowi niemalże bezbronnymi (w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjne-

go) demokratycznymi społeczeństwami. Bardzo wyraźnym przykładem manewrowania 

społecznego, jaki został zastosowany na Ukrainie27, który może zostać zastosowany  

w Polsce dotyczy tworzenia organizacji lub ruchów społecznych finansowanych z zagra-

nicy. Inicjatywy te (z pozoru oddolne), stosując chwytliwe hasła (np. „obrona demokracji”) 

mogą zostać użyte w celu wzburzenia niepokoi społecznych, a w efekcie końcowym do 

destabilizacji państwa28. 

Rosyjska wojna hybrydowa jawi się być głęboko zaplanowaną i od dawna realizowa-

ną doktryną, zmierzającą do przywrócenia Rosji statusu podobnego do posiadanego  

w czasie zimnej wojny. Stosując wszelkie dostępne metody, zręcznie prowadząc działa-

nia niemilitarne, budując potężne lobby i nie stroniąc od celowej dezinformacji Rosja staje 

się niebezpiecznym graczem, zagrażającym Europie nieprzygotowanej do tego rodzaju 

wojny. Sieć politycznych „przyjaźni” i ekonomicznych powiązań (których opis wymaga 

osobnej pracy), niejednokrotnie będących powodem rozłamu wewnątrz UE, paraliżuje 

próby skutecznego przeciwdziałania rosyjskiej wojnie hybrydowej w przestrzeni zachod-

nio i środkowoeuropejskiej. Państwo ukraińskie, na terenie którego rosyjska wojna hy-

brydowa przybrała kształt działań kinetycznych nie może być postrzegane przez kraje 

NATO jako główny cel działań W. Putina. Taki tok myślenia nie tylko może okazać się 

mylny, ale może spowodować, że pozostawimy naszego wschodniego sąsiada na pa-

stwę Moskwy. To przekonanie utrzymujące kraje Zachodu w przeświadczeniu o własnym 

bezpieczeństwie może spowodować, że nie będziemy w stanie przeciwstawić się poten-

cjalnemu atakowi, co może być pomyłką niosącą za sobą niewyobrażalne konsekwencje.  

  

                                                           
26 Raport: Wojna informacyjna jako skuteczne narzędzie do destabilizacji państw i rządów, Narodowe 

Centrum Studiów Strategicznych, 2016, Miejsce wydania raportu, s. 2. 
27 Т. Березовець, Анексія…, s. 27–28. 
28 Wojna informacyjna…, s. 2–5. 
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STRESZCZENIE 

W swoim tekście autor stara się przedstawić i przeanalizować charakterystyczne ce-

chy wojny hybrydowej, odnosząc się do przypadku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrai-

nę. W swojej pracy koncentruje się on na przedstawieniu dorobku polskich i ukraińskich 

naukowców oraz na ukazaniu własnych wniosków uzyskanych dzięki lekturze opubliko-

wanych już prac. Jedna z bazowych tez autora odnosi się do samego pojęcia wojny 

hybrydowej. Skłania się on ku rozumieniu owego zjawiska, jako od dawna istniejącej 

synergii działań militarnych i niemilitarnych, którego dzisiejszy obraz dopełnia użycie 

najnowocześniejszych osiągnięć myśli technicznej. Autor decyduje się ponadto na do-

precyzowanie tego terminu używając pojęcia rosyjskiej wojny hybrydowej, co jego zda-

niem lepiej oddaje naturę tych działań – obecność środków charakterystycznych dla 

rosyjskiej sztuki wojennej. 
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W swoim artykule, rozwijając powyższą tematykę, autor wskazuje m.in. potencjalne 

cele strategiczne Federacji Rosyjskiej oraz opisuje środki, którymi władza Kremla wpływa 

na środowisko międzynarodowe. Opisując wnioski uzyskane dzięki istniejącej literaturze 

przedmiotu, autor stara się przedstawić zjawisko hybrydowej agresji jako zagrożenie dla 

całej przestrzeni środkowoeuropejskiej. Stara się on ponadto wskazać czynniki, które 

potencjalnie mogą zostać wykorzystane przez Federacje Rosyjską w trakcie realizowania 

swoich celów na obszarze Rzeczypospolitej. 

Słowa kluczowe: rosyjska wojna hybrydowa, Ukraina, Federacja Rosyjska, konflikt na 

Donbasie, propaganda. 

SUMMARY 

In his paper, the author tries to present and analyse the idiosyncratic traits of hybrid 

warfare, based on the case of the Russian Federation’s aggression against Ukraine. In 

his work, the author focuses mainly on showing the output of Polish and Ukrainian scien-

tists and presenting his own conclusions, gained after reading works which had already 

been released. One of the author’s key theses refers to the sole notion of hybrid warfare. 

He is inclined towards the understanding of this phenomenon as a long-standing synergy 

of military and non-military actions, which are complemented with the use of the latest 

technological solutions. Moreover, the author decided to elaborate on this term, by using 

the notion of Russian hybrid warfare, which, in his opinion, is more apt in rendering the 

nature of these actions – the presence of means specific to the Russian art of war. 

By expanding on the subjects mentioned above, the author indicates in his article, 

among others, the potential strategic goals of the Russian Federation and describes the 

means employed by the Kremlin to influence the international environment. Through the 

description of the conclusions, obtained from the existing source literature, the author 

strives for presenting the phenomenon of hybrid aggression as a threat to the whole 

Central European population. He also tries to indicate certain factors that are likely to be 

adopted by the Russian Federation in the carrying out of their goals within the Republic of 

Poland. 

Key words: Russian hybrid warfare, Ukraine, Russian Federation, Donbass conflict, 

propaganda. 

 

 


