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Monografia została poświęcona często obecnie dyskutowanemu i opisywanemu zja-
wisku, nazywanemu wojną hybrydową. Autorzy oprócz ogólnych rozważań nad tym 
rodzajem prowadzenia wojny, przedstawiają działania hybrydowe Rosji przeciwko 
Ukrainie. Zanim przejdę do scharakteryzowania książki, kilka słów refleksji. Długo no-
siłem się z myślą o napisaniu tej recenzji, ale nie miałem na nią pomysłu – ze względu 
na specyfikę prowadzonej przez autorów narracji. Omawiana monografia jest bez 

1 Prof. dr hab. Olga Wasiuta specjalizuje się w marketingu politycznym oraz międzynarodowych sto-
sunkach politycznych. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora nowo utworzonego Instytutu Nauk o Bez-
pieczeństwie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wcześniej pracowała 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olszty-
nie. Według danych z portalu Nauka Polska była promotorem dwóch rozpraw doktorskich i recen-
zentem w jednym przewodzie doktorskim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Prof. dr hab. 
Siergiej Wasiuta zajmuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi oraz polityką społeczno-
-ekologiczną. Jest kierownikiem Zakładu Badań nad Walką Informacyjną w Instytucie Politologii Uni-
wersytetu Pedagogicznego. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Olsztyń-
skiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz Gdańskiej Szkole Wyższej. Był promotorem dwóch 
rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim oraz recenzentem w dwóch przewodach habilitacyjnych i w dwóch roz-
prawach doktorskich.
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wątpienia opracowaniem naukowym, o czym świadczą następujące elementy: po-
sługiwanie się aparaturą naukową, obszerna, zróżnicowana bibliografia oraz indeks 
nazwisk. Lektura książki wskazuje na stosowanie przez autorów metod badawczych 
właściwych naukom politycznym, historycznym, czy naukom o bezpieczeństwie. 
Z drugiej strony nie można nie zauważyć u autorów bardzo emocjonalnego, w różny 
sposób objawiającego się podejścia do badanego problemu (o czym będzie niżej), 
co w efekcie – w mojej ocenie – obniża rangę naukową tej monografii oraz osłabia 
jej przekaz w sferze wiedzy. Można nawet odnieść wrażenie, że sami autorzy toczą 
wojnę hybrydową, której wyrazem i narzędziem jest to opracowanie. 

Zanim przejdziemy do omówienia zawartości książki, trochę miejsca poświęcę 
charakterystyce wykorzystanych źródeł. Bibliografia została zapisana na 51 stronach 
i liczy prawie tysiąc pozycji. Podzielona została na akty prawne i dokumenty, druki 
zwarte, artykuły oraz najobszerniejszy dział – zasoby internetowe. Autorzy wyko-
rzystali źródła w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, francuskim i nie-
mieckim. Recenzent nie ma możliwości przeprowadzenia w niniejszym opracowaniu 
dogłębnej charakterystyki i wiarygodności wykorzystanych źródeł2. Szczególnie do-
tyczy to źródeł internetowych, z których należy korzystać bardzo ostrożnie. Oczywi-
ście autorzy stanęli przed problemem znanym wszystkim badaczom, którzy zajmują 
się sprawami toczącymi się na bieżąco – brakiem lub nadmiarem informacji, niesprzy-
jającym zdystansowanemu spojrzeniu na przedstawiany problem. Co do pozostałej li-
teratury – możemy podkreślić głęboką kwerendę prowadzoną przez Olgę i Sergiusza 
Wasiutów, czego dowodem jest dotarcie do artykułu piszącego te słowa. 

Monografia jest opracowaniem czterorozdziałowym, zawierającym wstęp i za-
kończenie oraz pozostałe, już wspomniane wyżej elementy książki naukowej. Roz-
dział pierwszy nosi tytuł Geneza pojęcia i analiza wojny hybrydowej. Jego cztery pod-
rozdziały zostały poświęcone następującym zagadnieniom: porównaniu zagrożeń 
hybrydowych i asymetrycznych, zachodniej myśli politycznej i wojskowej o nowych 
wojnach, wojnie „nowego pokolenia” wg rosyjskich badaczy oraz opiniom polskich 
i ukraińskich analityków o wojnie konwencjonalnej i hybrydowej. Rozdział drugi, 
Charakterystyczne cechy wojny hybrydowej, zajmuje się celami i narzędziami oraz 
kierunkami wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie, elementami wojny hybry-
dowej, czynnikami i cechami konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz militarnymi i nie-
militarnymi metodami prowadzenia wojny hybrydowej. W rozdziale trzecim, za-
tytułowanym Wojna informacyjna jako element agresji Rosji przeciwko Ukrainie, 
znajdziemy omówienie takich problemów jak: rola informacji w wojnach hybrydo-
wych, geneza wojny informacyjnej Rosji przeciwko Ukrainie, elementy kampanii in-
formacyjnej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, rosyjska propaganda i dezinformacja 
jako narzędzie manipulacji, cele propagandy rosyjskiej na różnych etapach konfliktu, 
rola symboli w rosyjskich działaniach propagandowych oraz manipulacji informacją 
w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. Ostatni rozdział, Ideologiczna ekspansja 
Rosji na Ukrainie, został poświęcony koncepcji русского мира jako technologii pene-
tracji państwa, Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jako narzędziu informacyjno-propa-
gandowemu polityki FR, językowi jako elementowi wojny hybrydowej, fałszowaniu 

2 Analiza wykorzystanej przez autorów literatury mogłaby stanowić dobry problem badawczy na pracę 
magisterską, np. z dziedziny informacji naukowej czy warsztatu naukowego. 
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historii jako metodzie wojny informacyjnej oraz edukacji i kulturze wykorzystywanym 
przez Rosję jako soft power.

Opis problemu zawarty w monografii nie wyczerpuje zagadnienia i niej jest wolny 
od błędów (co zaznaczyli we wstępie sami autorzy). Samo precyzyjne streszczenie 
zwartości książki wymagałoby co najmniej kilkunastu stron, dlatego skupię się tylko 
na kilku elementach, charakterystycznych – w mojej ocenie – dla recenzowanej mo-
nografii. Takim elementem, dobrze widocznym już we wstępie jest, mówiąc języ-
kiem wojskowym, przygotowanie bojem czytelnika do tego, co nastąpi później, czyli 
wskazania Federacji Rosyjskiej jako jedynego czynnika sprawczego tego, co się dzieje 
na Ukrainie. A przecież autorzy z racji swoich kompetencji naukowych powinni znać 
światową scenę polityczną, nieustannie toczącą na wielu płaszczyznach grę o wpływy 
polityczne, gospodarcze, militarne i inne. A środki stosowane w tej grze obejmują 
również rozwiązania, które są przedstawiane w opracowaniu. Autorzy jakby nie czuli 
– nie wykorzystywali intuicji, o której zresztą piszą we wstępie – wręcz nie zdawali 
sobie sprawy, że na pewnym etapie, z różnych, nie tylko rosyjskiej proweniencji przy-
czyn, które szczegółowo należałoby przedstawić, Ukraina stała się kartą bitą w świa-
towej grze o wpływy. Jednym z drobnych czynników, które się do tego przyczyniły, 
było tych 5 mld USD wydanych na demokrację na Ukrainie, o czym z dużą szczero-
ścią mówiła Victoria Nuland z Departamentu Stanu USA. Ta informacja nie pojawia 
się w przedstawianej książce. 

O Rosji oczywiście można mówić wiele złego, nie mijając się z faktami. Lecz to, 
co dzieje się nie tylko w polskiej, ale i światowej przestrzeni informacyjnej, ma je-
dynie na celu wytworzenie takiego wizerunku Federacji Rosyjskiej, który umożliwi 
(uzasadni) pojmowanie wrogich działań wobec tego państwa. Wobec innych też 
jest (była) prowadzona tego typu gra. Można wymieniać: Kuba, Chile, Libia, Wene-
zuela itd. 

Wstęp do przedstawianej książki jest nasycony elementami uzasadniającymi pa-
trzenie na Rosję jako na imperium zła. „Polityką i praktyką Moskowii zawsze było i jest 
poszerzanie granic moskiewskiego imperium, o ile na to pozwalała słabość lub nie-
zdecydowanie jej sąsiadów. […] wstrzymywała się tylko do czasu, kiedy ten opór prze-
stawał być silny”3. Lord Palmerston był wzorcowym wręcz hipokrytą, bo gdybyśmy 
w cytacie zmienili „Moskowia” na „Wielka Brytania”, to stwierdzenie byłoby równie 
prawdziwe. Zresztą w historii świata zamienników „Moskowii” w tym cytacie można 
bez trudu znaleźć więcej. Kolejny cytat, tym razem z Ronalda Reagana – „słabość po-
woduje agresję”4. Czy ten cytat w równym stopniu, co do współczesnej Ukrainy, nie 
odnosi się Rosji? Rosji lat 90. ubiegłego stulecia, rozdrapywanej przez oligarchów, to-
czonej kryzysami i konfliktami wewnętrznymi, rządzonej przez prezydenta zwanego 
„dwururką z Uralu”, do której granic przybliżył się potężny blok militarno-polityczny 
(widzi to każdy, kto realnie patrzy na stosunki międzynarodowe). Autorzy, dla wzmoc-
nienia swoich tez, nie wahali się sięgnąć do niepopularnego obecnie w Polsce filozofa 
Karola Marksa, cytując jego opinię na temat Rosji sprzed stu kilkudziesięciu lat. Prze-
chodzą natomiast do porządku dziennego nad stwierdzeniem Johna Mearsheimera, 

3 O. Wasiuta, S. Wasiuta, Wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2017, 
s. 11. Jest to wypowiedź lorda Henry’ego Palmerstona, dwukrotnego premiera Wielkiej Brytanii.

4 Ibidem, s. 17.
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(choć je cytują), że „kryzys na Ukrainie – to wina Zachodu”5. Nie widać specjalnie re-
fleksji, próby obiektywizacji przekazu. Nie będę tu wyjaśniał, kim jest cytowany na-
ukowiec i jakie posiada w zakresie swojej wypowiedzi kompetencje. Czytelnik tak 
uzbrojony przechodzi do lektury zasadniczej części książki. 

Autorzy niewątpliwie merytorycznie, wszechstronnie i ze znawstwem przedsta-
wili zagadnienia określone w tytułach kolejnych rozdziałów. Jednakże nie ustrzegli 
się emocjonalnej narracji, która przesłania refleksję nad przedmiotem badań. Posłu-
gują się odpowiednio dobranymi cytatami, które – jak sądzę – mają za zadanie zaak-
centować wymowę analizy naukowej. Autorzy podkreślają, że to, co się stało na prze-
łomie 2013 i 2014 r., było rewolucją godności. A drogą prowadząca do tego miało być 
przymuszenie do ustąpienia prezydenta Wiktora Janukowycza. Cel okupiony śmiercią 
setki osób został osiągnięty, gdyż ekipa Janukowycza została rozbita i moralnie zde-
zawuowana. Władze przejęli liderzy protestów (autorzy przewrotu – K.K.). W wybo-
rach dokonali legitymizacji swojej władzy. Ale czy Ukraińcy odzyskali swoją godność? 
Chyba nie. I nie dlatego, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową (czy też inną) przeciwko 
Ukrainie. Ale dlatego, że nie zostało zrealizowane jedno z najbardziej nośnych, zasad-
niczych haseł Majdanu: o Ukrainie bez oligarchów. Problemem Ukrainy, poza utratą 
Krymu (moim zdaniem bezpowrotną – przynajmniej w perspektywie kilkudziesięciu 
lat) i wojną na wschodzie kraju, jest nadal oligarchiczny model ustrojowy6. Utrwa-
lany zresztą pod rządami kolejnych prezydentów. Ukrainie nie przytrafił się Władimir 
Putin7, który ograniczył władzę oligarchów, co umożliwiło umocnienie państwa i m.
in. zakończenie rebelii na Północnym Kaukazie, która ciągnęła się latami, gdyż wielu 
oficerów i żołnierzy traktowało ją jak prywatny biznes, okazję do handlu bronią czy 
narkotykami. Ukraińcy, o czym nie piszą autorzy, przez ponad dwadzieścia lat nie zre-
formowali kraju, armii, nie zwalczyli korupcji i nie zrobili wielu innych rzeczy, które 
umocniłyby państwo tak, aby było podmiotem polityki międzynarodowej, a nie – 
jak obecnie – jej przedmiotem. Przedmiotem, o którego losach decydują zagraniczni 
przywódcy i instytucje finansowe. Można powiedzieć, za Markiem Siwcem, że czekali 
jak karpie na Wigilię. I się doczekali. 

Autorzy monografii piszą, że będą wdzięczni za recenzje i opinie, które pozwolą 
im na lepsze przygotowanie obszerniejszej wersji książki. Tak widzę niniejszy tekst. 

5 Ibidem, s. 8.
6 Tzw. pomarańczowa rewolucja z 2004 r. była przecież niczym innym, jak tylko starciem ugrupowań 

oligarchów w walce o władzę i pieniądze – przedstawianym w patriotycznej oprawie. Oligarcha Petro 
Poroszenko został prezydentem i wykorzystywał kolegów oligarchów do stabilizowania systemu, po-
wołując ich na stanowiska m.in. gubernatorów.

7 Kiedyś jeden z moich ukraińskich studentów (notabene bardzo dobry – inteligentny, o szerokich za-
interesowaniach) przyszedł do mnie na rozmowę. Zapytał, czy widziałem wystąpienie Putina na Klu-
bie Wałdajskim i stwierdził, że chciałby mieć takiego prezydenta na Ukrainie. Warto dodać, że euforia 
patriotyczna widoczna wśród setek ukraińskich studentów uczelni, na której prowadziłem zajęcia, za-
częła u zdecydowanej większości z nich szybko opadać. Gdy jechali do domu, na święta, na wakacje, 
z opowieści rodziców dowiadywali się i sami widzieli, że nic się nie zmieniło. Wzrosły koszty łapówek 
i zmienili się urzędnicy, którzy je brali. A reform ani widu, ani słychu, przynajmniej namacalnie, dla 
szarych obywateli. A mieli punkt odniesienia – sytuację w Polsce. Z ok. 300 ukraińskich studentów na 
kierunku, na którym wykładałem, wiem na pewno tylko o dwóch, którzy walczyli na wschodzie Ukra-
iny: jeden nie wzbraniał się przed służbą (ukończył wcześniej szkołę kadetów), a drugiemu nie udało 
się tego uniknąć.
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Oprócz wspomnianej swoistej, nacechowanej emocjami narracji, książka ma 
jeszcze jedną zasadniczą wadę. Jest napisana trudnym językiem, nasycona wieloma 
cytatami, ale i dygresjami, które utrudniają jej odbiór nie tylko przeciętnemu czy-
telnikowi, ale również specjaliście w opisywanej dziedzinie. Wydaje się, że kolejne 
wydanie tego interesującego dzieła powinno mieć zmienioną konstrukcję, uprosz-
czone słownictwo i przejść dobrą adiustację, aby książka była łatwiejsza w odbiorze. 
Pierwszą część (2–3 rozdziały) autorzy powinni przeznaczyć na przedstawienie i głę-
boką analizę historii politycznej Ukrainy od 1991 r. do Majdanu. Dopiero wtedy 
omówić teorię i praktykę działań hybrydowych8 i ich wykorzystanie na Ukrainie. Roz-
dział zamykający powinien zawierać politologiczną analizę obecnego stanu państwa: 
po pierwsze – porównanie do okresu sprzed tzw. rewolucji godności, a po drugie – 
prognozę co do rozwoju sytuacji w przyszłości. Dzieło o charakterze politologicznym 
bez ambicji prognostycznych jest w rzeczy samej tylko lepszym lub gorszym opisem 
rzeczywistości, niedającym wniosków na przyszłość.

Mimo tych uwag oceniam dzieło Olgi i Sergiusza Wasiutów jako pracę interesu-
jącą, dobrze przedstawiającą teoretyczne aspekty oraz charakterystykę działań o na-
turze hybrydowej, a także rosyjskie koncepcje prowadzenia гибридной войны czy 
мятежевойны. Również spis bibliograficzny może być cenny, szczególnie dla młod-
szych adeptów nauki. Książka została wydana na wysokim poziomie pod względem 
graficznym, technicznym oraz redakcyjnym, co u współczesnych wydawców nie jest 
regułą. 

Monografia powinna znaleźć się we wszystkich bibliotekach na wydziałach po-
litologii i bezpieczeństwa, ale również i historii. Przestudiować ją powinni dzienni-
karze, oficerowie tajnych służb zajmujący się problematyką bezpieczeństwa, ofice-
rowie i generałowie służący w wojskach specjalnych i sztabach, w tym w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego. Jako lektura obowiązkowa powinna być przestudio-
wana przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz ministrów resortów obrony i spraw we-
wnętrznych. Nie mówiąc już posłach – członkach komisji sejmowych, w których za-
kresie obowiązków leży bezpieczeństwo i obrona. 

8 W związku z popularnością terminu „wojna hybrydowa” (który częściowo uważam za kategorię poli-
tyczną, a nie charakterystykę działań militarnych), odmienianym przez wszystkie przypadki przez po-
lityków, dziennikarzy i naukowców, stracił on moim zdaniem bezpowrotnie swoje pierwotne znacze-
nie. Stał się swoistego rodzaju słowem-wytrychem, używanym dla uzasadnienia  – w tym przypadku 
– każdej działalności Rosji związanej z polityką międzynarodową i bezpieczeństwa, dla celów pod-
kreślenia jej niecnych zamiarów. Podobną funkcję w naszym dyskursie politycznym czy historycznym 
pełni termin „państwo komunistyczne”, sam w sobie sprzeczny (komunizm, jako organizacja społe-
czeństwa, w swojej teorii był związany z procesem obumarcia państwa – czyli nigdy nie mógł zaist-
nieć taki twór, jak państwo komunistyczne). 
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