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Bezsilno  prawa wobec przemocy

Wojna na Ukrainie przypad a na bardzo niebezpieczny okres  w rozwoju stosunków 

mi dzynarodowych.  Po kilkudziesi ciu latach stabilizacji, spokoju i demokratyza-

cji w systemie zachodnim nasta  czas wstrz sów gospodarczych, kryzysów migracyjnych, 

a nawet zagro e  wojn  globaln . Wszystko to jest rezultatem rozmaitych przesuni  w pla-

netarnych i regionalnych uk adach si . Wynika tak e z g bokiego kryzysu przywództwa 

wiatowego1, marnej kondycji moralnej rz dz cych oraz deprecjacji regu  ycia zbiorowe-

go. Podwa a si  podstawowe zasady ustrojowe, zast puj c ustroje demokratyczne  hybry-

dalnymi �demokraturami�. Tak, jak kiedy  proroczo przewidywa  Jacob  L. Talmon, mamy 

do czynienia z przekszta ceniem si  demokracji liberalnej w �mesjanistyczn  demokracj  

totalitarn �, która zak ada istnienie w polityce jednej, wy cznej prawdy2. Do tego dochodzi 

nowa technologia, pozwalaj ca og upia  masy spo eczne i manipulowa  ich zbiorowymi 

odruchami. Oligarchowie i bosowie partyjni wykorzystuj  najnowsze technologie do wp y-

wu na wybory. Polityka w wielu demokratycznych systemach politycznych (nie mówi c 

o systemach autorytarnych) przesta a by  s u b  publiczn  i trosk  o dobro wspólne, a sta a 

si  bezpardonow  walk  o w adz  i wp ywy3.

Ju  w 2014 roku mo na by o przewidzie , e pospieszne wci ganie Ukrainy do struktur 

zachodnich spotka si  z ostrym sprzeciwem Rosji, która ma tam ywotne interesy bezpie-

cze stwa. Tak samo jak Stany Zjednoczone w ró nych cz ciach globu. Ale poza garstk  

1  S. Biele , Przywództwo w stosunkach mi dzynarodowych, w: M. Karwat, F. Pierzchalski (red.), Uniwersytet 
i nauka o polityce. Sprawdziany to samo ci, O cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2022, s. 109-125
2  J.L. Talmon, ród a demokracji totalitarnej,  t um. A. Ehrlich, UNIVERSITAS, Kraków 2015. .
3 �W wielu krajach do w adzy dochodz  b a ni. Prawda przestaje by  podstawowa warto ci  i p ynnie prze-
chodzi w postprawd , a my lenie w przeci tno  i banalno . M dro  znika na rzecz pragmatycznej wiedzy, 
a trosk  o siebie wypiera chora ambicja, pycha i zawi �. T. Gadacz, Uniwersalne prawdy i prawa ycia dla 
m drych ludzi na trudne czasy, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2018, s. VI.
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trze wo my l cych analityków nikt nie zdawa  sobie sprawy z narastaj cego dramatyzmu 

sytuacji. Po wybuchu wojny odci to spo ecze stwa od róde  informacji, zablokowano 

niewygodne wypowiedzi i oceny (cenzura prewencyjna, inwigilacje, donosy, szykany), co 

oznacza, e nadchodzi �czarna noc� dla wolno ci wypowiedzi4. To przecie  jedna z pod-

staw liberalnego Zachodu. 

O ar  ka dej wojny jest prawda. Jak g osi  odr bne pogl dy, niezale ne diagnozy 

i analizy, je li zapanowa  syndrom my lenia grupowego? Najwa niejsza jest totalna mo-

bilizacja w obliczu wroga, a prawda jest na ostatnim miejscu. Argumentacja emocjonalna, 

romantyczne uniesienia i egzaltowane komentarze nawet zawodowych badaczy polityki 

mi dzynarodowej wypieraj  ch odne analizy i zdystansowan  re eksj . Na naszych oczach 

upowszechnia si  manichejski podzia  na �dobro� i �z o�. Wmówiono ludziom, e Rosja 

to wcielenie szatana, a Zachód z USA na czele, to same najlepsze cnoty. Tymczasem z do-

wiadczenia i obserwacji wiadomo, e mi dzy skrajno ciami zawsze jest jaka  strefa po-

rednia, tj. obszar, na którym gubi  si  opozycje: nie wiadomo, gdzie prawda, a gdzie fa sz, 

gdzie informacja, a gdzie dezinformacja, gdzie wróg, a gdzie swój. Badacze stosunków 

mi dzynarodowych powinni by  szczególnie wyczuleni na b dy percepcyjne i atrybucyj-

ne, na zak ócenia prowadz ce do mispercepcji5. 

Je li wschodnioznawstwo, a tym bardziej rosjoznawstwo by o kiedykolwiek nauk , 

to obecnie na pewno uleg o degradacji tak w p aszczy nie metodologicznej, jak i poznaw-

czej. Nauka wyobra ana jako dziedzina swobodnych i nieograniczonych docieka  okazuje 

si    kcj . Naukowa wiarygodno  i obiektywizm s  wypaczane przez zaanga owanych 

ideologicznie i politycznie naukowców, którzy s  wyznawcami jedynej, o cjalnie zadekre-

towanej prawdy6. Zamiast broni  si  przed propagand , ludzie w imi  jakiej  wydumanej 

poprawno ci politycznej sami domagaj  si  ogranicze  wolno ci wypowiedzi. Nie by oby 

w tym nic dziwnego, gdyby nie do wiadczenie drugiej po owy XX wieku, kiedy nasza 

4 Podstaw  wiedzy dziennikarskiej sta y si  doniesienia wywiadów i s u b specjalnych. Poza nielicznymi wy-
j tkami trwa �formatowanie� umys ów i uniformizacja pogl dów, �kolonizacja� umys owa, �ideologiczny 
zelotyzm� i bezalternatywno  modeli rozwojowych. Polska na lata pogr a si  w t pej rusofobii, odcinaj c 
si  praktycznie od zdominowanego przez Rosj  obszaru eurazjatyckiego, ale i wyró niaj c si  negatywnie 
na tle innych pa stw europejskich.
5 R. Jervis, How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, Princeton University Press, 
Princeton 2017.
6 Jest w ludziach sk onno  do szybkiego wydawania s dów warto ciuj cych, mniemania, e na podstawie 
pierwszych doniesie  o jakim  wydarzeniu s  w stanie wyrobi  sobie  jasny ogl d sytuacji. Hipotezy, a nawet 
spekulacje przybieraj  posta  faktów. Tymczasem badaczy powinna szczególnie obowi zywa  pow ci gli-
wo  i troska o obiektywno .
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cz  wiata podlega a eksperymentom ustrojowym, narzucaj cym nauce ideologiczne 

podda stwo na niespotykan  wcze niej skal . Wydawa oby si , e te do wiadczenia nie 

pójd  na marne.  Tymczasem sprawy wygl daj  inaczej, a nawet gorzej ni  by o.  Pog bi a 

si  bowiem materialna zale no  od pa stwowego �mecenatu�, a system awansów nauko-

wych ci gle ma charakter �lojalno ciowy� i �koneksyjny�.  Po reformach nauki zmieni  si  

radykalnie zakres swobód, je li chodzi o inicjatywno  badawcz  i wolno  akademick .  

Reglamentacja rodków poprzez system grantów jest zakamu owan  form  kontroli �po-

prawno ci� projektów badawczych.  

Napisanie wnikliwej i rzetelnej analizy przyczyn, przebiegu i skutków wojny w bez-

po rednim s siedztwie Polski, gdy w pierwszym odruchu najwa niejsze jest pot pienie 

agresora i wykazanie solidarno ci z o arami, jest prawie niewykonalne na zasadzie sine 

ira et studio. Od strony moralnej ka da wojna jest z em i nie ma dla niej adnych uspra-

wiedliwie 7. Rosyjska inwazja na Ukrain  jest pogwa ceniem prawa mi dzynarodowego, 

jest sprzeczna nie tylko z moralnymi warto ciami, ale i roztropno ci  polityczn . Nie ma 

adnego usprawiedliwienia dla tezy, e wojna jest racjonalnym przed u eniem polityki i dy-

plomacji. Carl von Clausewitz nie zauwa y , e takie twierdzenie nie ma ani moralnego, ani 

logicznego usprawiedliwienia. Jest to dowód na absurdalno  ludzkiego my lenia i post -

powania8. Tymczasem trwa apoteoza wojny, niezale nie od tego, e przybywa o ar i gró b 

na temat jej eskalacji9.

Uzasadnione pot pienie wojny nie powinno zwalnia  badaczy z intelektualnego wy-

si ku. Nienawi  do wroga nie powinna przes ania  szans na zbudowanie wizji na czas 

powojenny. Mimo powszechnej krytyki papie a Franciszka za wypowiedziane  o wojnie na 

Ukrainie s owa warto zastanowi  si  w a nie nad jego przes aniem. Badaczom nie powinno 

chyba zale e  na uzasadnianiu logiki wojny, podsycaniu nienawi ci i militaryzacji ycia 

spo ecze stw. Liberalnie zorientowani uczeni zwracaj  si  raczej ku pokojowi i pojednaniu 

w stosunkach mi dzynarodowych. Realistom te  zale y na odwróceniu tendencji destruk-

cyjnych na rzecz roztropno ci. wiadcz  o tym wypowiedzi prominentnych badaczy amery-

7 Zob. szerzej: T. uradzki, T. Kuni ski (red.), Etyka wojny. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009.
8 L. Stomma, Antropologia wojny, ISKRY, Warszawa 2015.
9 Potrzebna jest debellizacja ludzkich umys ów, stworzenie kultury �odwojnia�, �wyzerowanie� neuroz 
i fantazji, których przemocowy charakter pozostaje cz sto nieu wiadamiany i skryty. T. Szersze , Wszystkie 
wojny wiata,  Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021, s. 43.
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ka skich (Johna J. Mearsheimera, Stevena Walta10, Stephena Cohena, a tak e najstarszego 

z nich Henry Kissingera11). 

Dwie tradycje my lenia � grocjuszowska i kantowska wyra nie odnosz  si  do budowy za-

bezpiecze  przed eskalacj  wrogo ci12. Je li b dziemy zmierza  do podsycania wrogo ci, wiat 

wcale nie b dzie lepszym miejscem. Zako czenie wojny wcale nie musi oznacza  nastania 

ery pokoju. O przemocy strukturalnej pisa  kiedy  Johan Galtung13, dzi  niemal zapomniany. 

A przecie  przymus w stosunkach mi dzynarodowych mo e przybiera  ró ne postaci, z czego 

przeci tni ludzie nie zdaj  sobie sprawy. Dlatego zgodnie z my leniem i intuicj  papie a, odwo-

uj cego si  do sedna chrze cija stwa, by umie  przebacza  i mi owa  nieprzyjació , ju  teraz 

� cho  nie ucich y jeszcze dzia a � przygotowywa  grunt pod przysz e pojednanie14. 

Skupienie uwagi na ocenie moralno-etycznej nie prowadzi do zrozumienia tego, co 

z politologicznego punktu widzenia wydaje si  najwa niejsze. Otó  pa stwa takie jak Ukra-

ina, bez ugruntowanej to samo ci i stabilno ci systemowej, le ce na styku ró nych cywi-

lizacji i ugrupowa  geopolitycznych, staj  si  przedmiotem w grze wielkich pot g. Starcie 

mi dzy Zachodem a Rosj  spowodowa o katastrof , która mo e zadecydowa  o losach nie 

tylko nowego porz dku mi dzynarodowego, ale nawet o losach ca ej planety. Na tym tle 

pojawiaj  si  nie tylko pytania o przyczyny kon iktu, ale i o to, czy wyczerpano wszystkie 

rodki, aby nie doprowadzi  do jego wybuchu; dlaczego unika si  analiz pod k tem udzia u 

USA i pa stw NATO w tej wojnie, ze wskazaniem na ich interesy strategiczne? Czy przy-

padkiem nie mamy do czynienia nie tylko ze zderzeniem dwóch imperializmów, ale tak e 

antagonizmem mi dzy nacjonalizmem wielkorosyjskim i nacjonalizmem ukrai skim? Jak  

rol  w tej wojnie ma do odegrania Polska i kto ponosi odpowiedzialno  za coraz wi ksze 

ryzyko bezpo redniego uwik ania pa stwa w katastrof  wojenn ?

10 Zob. np. Munk Debate: Russia-Ukraine War: Stephen Walt, John Mearsheimer vs. Michael McFaul, Ra-
dos aw Sikorski, https://www.youtube.com/watch?v=EhgWLmd7mCo (6.06.2022).
11 Henry Kissinger, senior ameryka skiej dyplomacji, podczas wiatowego Forum Ekonomicznego w Da-
vos w Szwajcarii wezwa  do negocjacji: �musz  one rozpocz  si  w ci gu najbli szych dwóch miesi cy, za-
nim wywo aj  wstrz sy i napi cia, których nie b dzie atwo przezwyci y �. Warunkiem wst pnym móg by 
by  � jego zdaniem � powrót do status quo ante, a wi c do sytuacji sprzed agresji 24 lutego 2022 r. Kissinger 
podtrzyma  te  pogl d wyra any przez niego od 2014 r. o konieczno ci neutralizacji Ukrainy, która powinna 
by  �pomostem� a nie �barier � mi dzy  Europ  a Rosj . Henry Kissinger Says Ukraine Should Cede Territo-
ry to Russia to Achieve Peace, �Defend Democracy Press� 26.05.2022, http://www.defenddemocracy.press/
henry-kissinger-says-ukraine-should-cede-territory-to-russia-to-achieve-peace/ (30.05.2022).
12 G. Wight, B. Porter (eds), International Theory: The Three Traditions, Leicester University Press, Leice-
ster-London 1991.
13 J. Galtung, Violence, Peace and Peace Research, �Journal of Peace Research�  1969, vol. 6, nr 3, s. 167-191. 
14 M. Szu drzy ski, Nienawi  i pojednanie,  �Rzeczpospolita Plus Minus�, 14-15 maja 2022 r.
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Co do przebiegu dzia a  wojennych, na pewno przyjdzie czas na spojrzenie wielostron-

ne, z udzia em gremiów mi dzynarodowych, aby nie tylko oszacowa  straty, ale i os dzi  

agresora (pa stwo rosyjskie, a nie wszystkich Rosjan w ramach kolektywnej odpowiedzial-

no ci). Wyobra enie sobie czasu powojennego musi obejmowa  wiele zagadnie , które 

wykraczaj  poza slogany o wolno ci i demokracji. Sami Ukrai cy dokonaj  niew tpliwie 

wewn trznych rozlicze  i zbilansowania decyzji i  dzia a .  Ale badaczy zewn trznych do-

tyczy niew tpliwie kwestia a liacji Ukrainy z Zachodem, jej przebudowa ustrojowa � by  

mo e jaka  forma dewolucji, federalizacja, kondominialny status z Polsk , deoligarchiza-

cja, praworz dno , gwarancje dla mniejszo ci narodowych i in. 

Afektywna i bezalternatywna polityka informacyjna, z odwo ywaniem si  do wznio-

s ych uczu  i uniesie , prowadzi do licznych patologii w praktykowaniu rzetelnego komu-

nikowania. Kto, je li nie dziennikarze oraz analitycy powinni bada  zachowania ka dej ze 

stron na wojnie? Dlaczego tzw. wolne media nie wery kuj  przekazu stron wojuj cych, 

przyjmuj c bezre eksyjnie i bezkrytycznie, e strona ukrai ska zawsze g osi prawd , a ro-

syjska j  fa szuje? Gdzie jest sprawdzanie wiarygodno ci róde , co powinno by  podstaw  

medialnego, a tym bardziej naukowego rzemios a? Od najdawniejszych czasów wiadomo 

przecie , e wojna stanowi pandemonium wszelakich zbrodni i nadu y , które mo e pope -

nia  nie tylko napastnik, ale i jego o ara. Jak uczciwie  napisa  Konstanty Gebert: argument, 

e �teraz nie czas�, by si  tym zajmowa , bo mo e to zaszkodzi  sprawie ukrai skiej, jest 

absurdalny. �Sprawa ukrai ska jest s uszna dlatego, e Moskwa jest agresorem � co nie wy-

klucza wszak mo liwo ci, e Ukraina te  mog a zbrodnie wojenne pope ni ; wojna rzadko 

bywa czarno-bia a.  Zadaniem mediów za  nie jest wspieranie Ukrainy, lecz zbli anie si  do 

przedstawienia prawdy; nie mo na tego robi  z zawi zanymi oczami�15.

Na Ukrainie w 2014 r. dosz o nie tylko do coup d�etat, ale do stworzenia marionetkowe-

go rz du, poddanego woli wewn trznych oligarchów i zewn trznych grup interesu, tak e 

nacisku mocarstw i ugrupowa  militarno-politycznych. W rezultacie pa stwo zosta o we-

pchni te w kon ikt, który z ka dego punktu widzenia wydaje si  absurdalny. W przypadku 

Polski oparcie si  na opcji proukrai skiej zaw zi o pole manewru w poszukiwaniu rozwi -

za  korzystnych dla interesu narodowego.  Przyk ad W gier, powszechnie pot pianych, 

pokazuje, e mo liwe s  inne warianty decyzji i dzia a , przede wszystkim na korzy , 

a nie w asn  szkod . Kierowanie si  emocjami i poczuciem misyjno ci prowadzi do irracjo-

nalnych decyzji i dzia a . Mamy do czynienia z de cytem krytycznego my lenia i naiwn  

15 https://kulturaliberalna.pl/2022/05/24/gebert-ukraina-rosja-to-czego-nie-wiemy/ (24.05.2022). 
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wiar  w zobowi zania sojusznicze, co bezpo rednio wynika ze s abego merytorycznego 

przygotowania rz dz cych, nieznajomo ci Zachodu, ich buty i arogancji. Medialny komen-

tariat bazuje na lojalnych wobec mainstreamu pseudoekspertach, zw aszcza sfrustrowanych 

swoj  bezczynno ci  emerytowanych genera ach, którzy w swoich wypowiedziach prze-

kraczaj  granice rozumu i rozs dku16.  

W obliczu kon iktu na Ukrainie zawiod y metody dyplomatyczne, nie uda o si   wy-

pracowa  adnej formu y kompromisu, która uwzgl dnia aby cho  niewielk  cz  obaw 

rosyjskich. Dyplomacja mi dzynarodowa ponios a kl sk  zarówno w zapobie eniu agre-

sji, jak i podczas trwania kon iktu. Diagnoz  tej sytuacji przedstawi  w swoim przes aniu 

abp. Carlo Maria Vigano, b. nuncjusz w USA z 6 marca 2022 roku, ale �wolne� media nie 

zwróci y na to uwagi. Przez najbli sze lata specjali ci b d  si  g owi , dlaczego emisariu-

sze  pielgrzymuj cy do �jaskini lwa�  nie brali pod uwag  oczywistego znaku, jakim by a 

dyplomacja kanonierek ze strony Rosji � nagromadzenie wojsk i sprz tu na granicy z Ukra-

in  by o przecie  oczywistym i czytelnym znakiem, e jest ona zdeterminowana w obronie 

swoich racji. Obecnie wiele wskazuje na to, e chodzi o o sprowokowanie kon iktu17.

To prawda, e Rosja nie u atwia nikomu swoim  agresywnym zachowaniem, aby zosta  

w a ciwie zrozumianym. Ale te  niewiele uczyniono w kr gach politycznych Zachodu, by  

wyj  jej naprzeciw, zw aszcza w trudnych latach dziewi dziesi tych ub. wieku18. Obecnie 

wida   wyra nie, e mocarstwa zachodnie bynajmniej nie d y y do w czenia jej w system 

partnerskich uk adów. Wykorzysta y jej s abo  do umocnienia swoich przewag. Nikt chyba 

nie ma co do tego w tpliwo ci, patrz c na skutki faktycznego �okr ania� Rosji. Zarówno 

republikanie, jak i demokraci w USA postawili w swojej strategii na zainstalowanie wojsk 

w Europie rodkowej i pa stwach ba tyckich oraz wspieranie militarne Ukrainy, co ma 

charakter kon iktogenny19. Brakuje odwagi i uczciwo ci, by si  do tego przyzna . Sztuk  

jest w dzisiejszych czasach, aby nie ulec rusofobii i trwa  na stanowisku, e tak jak Zachód, 

16 Najbardziej niebezpieczne jest kneblowanie ust ludziom my l cym niezale nie i sprzeciwiaj cym si  na-
rzucaniu jednej �prawdziwej�  narracji i wersji zdarze .
17  J. Wiener, Russia�s  War in Ukraine: How It Could End. A Conversation with Anatol Lieven, �The Na-
tion�, April 11, 2022, https://www.thenation.com/article/world/war-ukraine-end-lieven/ (15.05.2022). 
18 Jak pisa  w ksi ce  Rüdiger von Fritsch, b. ambasador niemiecki w Rosji, �ka dy kieruje si  swoj  praw-
d , nie s ucha drugiego lub nie próbuje go zrozumie �. Quo vadis, Rosjo? Spojrzenie ambasadora Niemiec, 
t um. A. Wzi tek, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2022, s. 20.
19 W USA niektórzy komentatorzy dostrzegaj  w wojnie na Ukrainie odwet za ingerencj  Rosji w wybory 
prezydenckie w 2016 r., w których wygra  republika ski kandydat Donald Trump (Tucker Carlson). Inne g o-
sy wskazuj  na odwieczny imperatyw (od czasów T.W. Wilsona), aby Rosj  rozbi  i rozcz onkowa  (Michael 
O�Hanlon z Brookings Institution).
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tak i Rosja ma swoje racje, zwi zane z bezpiecze stwem20. Warto zastanowi  si , dlaczego 

Stany Zjednoczone maj  swoje �uprawnione� interesy i domagaj  si  w ró nych cz ciach 

globu ich respektowania. Czy wynika to z pot gi ameryka skiej, czy narzuconej od czasów 

�zimnej wojny� ideologicznej narracji? Poniewa  inne pot gi tak e pretenduj  do �upraw-

nionych� interesów i respektu dla siebie, mamy do czynienia z dramatycznym wyzwaniem 

wobec Zachodu i kruszeniem si   podstaw narzuconej przez  mocarstwo hegemoniczne 

logiki21. 

Contra vim non valet ius22

Spo ród wielu zasad prawa mi dzynarodowego publicznego na czo o wysuwa si  ni-

gdzie nieskody kowana zasada praworz dno ci mi dzynarodowej, inaczej  nazywana zasa-

d  legalizmu (rule of law). Wynika ona z powszechnego przekonania pa stw, e dla ochrony 

interesów wspólnoty mi dzynarodowej i ka dego jej uczestnika z osobna konieczne jest 

przestrzeganie w praktyce norm zwyczajowych i stanowionych, a zw aszcza ius cogens 

(norm imperatywnych) i zasad Karty Narodów Zjednoczonych.  O ile normy traktatowe, 

stanowione na drodze negocjacji dyplomatycznych mog  ulega  zmianom, o tyle normy 

bezwzgl dnie obowi zuj ce, w tym zasady Karty, nie mog  by  przedmiotem negocjacji 

i indywidualnych interpretacji. S  one bowiem rezultatem woli powszechnej uczestników 

stosunków mi dzynarodowych.

Ka de pa stwo stosuj ce nielegalnie si  wobec innego pa stwa  narusza zakaz jej u y-

cia wed ug art. 2 ust. 4. Karty NZ, która jest fundamentaln  zasad  prawa mi dzynaro-

dowego. Sprawcy naruszenia prawa nigdy  otwarcie nie przyznaj  si  do takich czynów. 

wiadomie  buduj  w asne narracje, aby usprawiedliwi  to, co nielegalne i niedopuszczal-

ne. Okazuje si , e przy pomocy wojny wszystko mo na uzasadni , nawet najbardziej ab-

surdalne pomys y i racje.

Podobnie jak w przypadku inwazji Iraku w 2003 roku przez Stany Zjednoczone, tak 

obecnie Rosja odwo uje si  do �ideologicznych� uzasadnie  swojej agresji (denazy kacja 

i zaprzestanie ludobójstwa) oraz uderzenia wyprzedzaj cego. Wyst puj c w obronie ludno-

20 A.P. Tsygankov, Russian Realism: Defending Derzhava in International Relations, Routledge, London 
2022.
21 Szerzej: R. Sakwa, Stasis and Change: Russia and the Emergence of an Anti-hegemonic World Order, 
w: E.P. Dal, E. Er en (eds), Russia in the Changing International System, Palgrave Macmillan, Cham 2020, 
s. 17-37.
22 �Prawo jest bezsilne wobec przemocy�.
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ci rosyjskoj zycznej Donbasu Rosjanie nie zadbali, aby ten stan rzeczy jednoznacznie po-

twierdzi  z udzia em gremiów mi dzynarodowych. Si gni to raczej do uzasadnie  ideolo-

gicznych i propagandowych. Tak jak kiedy   konstatowa a Susan Sontag, wszystkie wojny, 

nawet je li s  prowadzone z tradycyjnych powodów (zagarni cie ziem, grabie  zasobów, 

ochrona ludno ci) s  przedstawiane jako �starcia cywilizacji� i �wojny kultur�, przy czym 

ka da ze stron ro ci sobie pretensje do wy szo ci i uznania przeciwników za barbarzy ców. 

Nast puje �enemizacja� relacji mi dzyludzkich. Wróg jest obecny wsz dzie, je li tylko za-

przecza  �naszym� warto ciom. Stanowi bowiem zagro enie �naszej to samo ci�, �naszej 

wiary� i �naszego sposobu ycia�. To z oczy ca i blu nierca, rzucaj cy wyzwanie wy szym 

i lepszym � bo �naszym� � warto ciom23.

Wydaje si , e wiele zamieszania w prawie mi dzynarodowym wprowadzi a doktryna 

interwencji humanitarnej, w imi  której mocarstwa uzna y � poza kompetencjami ONZ � e 

mog  podejmowa  dzia ania w obronie praw cz owieka, w tym swoich obywateli poza gra-

nicami. Mog  wkracza  zbrojnie w sprawy wewn trzne innych pa stw, je li uznaj , e pro-

wadz  one polityk  dyskryminacji czy ludobójstwa wobec w asnych obywateli. Bez upo-

wa nienia Rady Bezpiecze stwa ONZ interwencja humanitarna nie stanowi jednak wyj tku 

od zakazu u ycia si y lub gro by jej u ycia24.   

Powo ywanie si  na prawo do (zbiorowej) samoobrony samozwa czych �republik ludo-

wych� � uga ska i Doniecka � równie  nie wytrzymuje krytyki. W wietle prawa mi dzy-

narodowego te twory geopolityczne nie s  uprawnione, jako cz ci sk adowe Ukrainy, do 

zwracania si  o pomoc i interwencj  zbrojn  przeciw macierzystemu pa stwu. Gdyby pra-

wo mi dzynarodowe dopuszcza o tak  sytuacj , to prowadzi oby do totalnej anarchizacji. 

Ka da jednostka terytorialno-administracyjna b d  polityczna (np. opozycja), niezadowo-

lona ze swojego po o enia w danym pa stwie, mog aby zwraca  si  z pro b  o interwencj  

zewn trzn . Zasada suwerennej równo ci pa stw (art. 2 ust. 1. Karty NZ) oznacza  przede 

wszystkim prawo ka dego pa stwa do równo ci wobec prawa, integralno ci terytorialnej 

oraz wolno ci i niepodleg o ci politycznej.  Ka da interwencja zewn trzna, dokonywana 

w jakiejkolwiek formie, narusza zatem zasad  suwerennej równo ci pa stw.

Uznanie niepodleg o ci republik w Donbasie (22 lutego 2022 roku)  w granicach ca ych 

obwodów� uga skiego i donieckiego � oznacza o zanegowanie przez Rosj  prawa do ist-

nienia pa stwa ukrai skiego w granicach  administracyjnych dawnej republiki radzieckiej 

(które  po rozpadzie ZSRR oparto na granicach istniej cych w jego ramach wed ug zasady 

23 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, t um. S. Magala, Karakter, Kraków 2010.
24 J. Zajad o, Dylematy humanitarnej interwencji, Arche, Gda sk 2005.
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uti possidetis � �niech pozostanie tak, jak posiadacie�). W adimir Putin si gaj c do rewi-

zjonistycznej interpretacji �sztucznych� granic w ramach ZSRR, podwa y  racj  istnienia 

Ukrainy w dzisiejszych jej granicach. Trudno jednak zgodzi  si  z uznaniem durante bel-

lo �republik ludowych� za pa stwa, a wi c podczas trwaj cego kon iktu.  Takie uznanie 

jest pogwa ceniem suwerenno ci pa stwa  macierzystego. Stanowi bezprawn  interwencj  

w jego stan posiadania i w adztwa25. 

W postawie Rosji wobec uznania �republik ludowych� (wcze niej w 2008 roku wobec 

Abchazji i Osetii Po udniowej) wyst puje sprzeczno , je li chodzi o stanowisko wzgl dem 

Kosowa.  Rosja blokuje jego uznanie, a tym samym stoi na przeszkodzie w przyj ciu go 

do ONZ.  Na tym przyk adzie wida  wyra nie, jak geopolityczne interesy mocarstw ogra-

niczaj  zasad  samostanowienia narodów i jak instrumentalnie traktuje si  ró ne jednost-

ki geopolityczne.  Na ekspansywn  praktyk  uznawania przez Rosj  nowych podmiotów 

ostro nie i podejrzliwie spogl daj  Chiny, które przeciwstawiaj  si  tendencjom secesjoni-

stycznym i suwerenizacyjnym Tybetu, Sinciangu, Hongkongu i Tajwanu. 

W dyskusji na temat kszta tu adu pozimnowojennego Rosja jednoznacznie powo-

uje si  na zasad  niepodzielno ci bezpiecze stwa. Zgadza si  z prawem wyboru soju-

szy przez zainteresowane pa stwa, pod warunkiem, e zwi kszanie bezpiecze stwa jed-

nych nie mo e si  odbywa  kosztem bezpiecze stwa innych. Ta zasada zosta a zapisana 

w Karcie Bezpiecze stwa Europejskiego OBWE w Stambule, 19 listopada 1999 roku. 

Poniewa  obecnie nikt poza Rosj  nie przywo uje tego dokumentu, warto zacytowa  sto-

sowne przepisy z rozdz. II, pkt. 8: �Ka de pa stwo uczestnicz ce ma równe prawo do 

bezpiecze stwa. Potwierdzamy niezbywalne prawo ka dego pa stwa uczestnicz cego do 

swobodnego wyboru lub zmiany rozwi za  dotycz cych jego bezpiecze stwa, w tym do 

zmiany uk adów sojuszniczych w miar  ich ewolucji. Ka de pa stwo ma równie  prawo 

do neutralno ci. Ka de pa stwo uczestnicz ce b dzie respektowa  prawa wszystkich in-

nych pa stw w tym zakresie. Nie b d  one umacnia  swojego bezpiecze stwa kosztem 

bezpiecze stwa innych pa stw�. A w pkt. 9.: �Bezpiecze stwo ka dego pa stwa uczest-

nicz cego jest nieod cznie powi zane z bezpiecze stwem pozosta ych pa stw. Ludzki, 

ekonomiczny, polityczny i wojskowy wymiar bezpiecze stwa traktowa  b dziemy jako 

jedn , nierozerwaln  ca o �26. 

25 R. Janik, Putin�s War Against Ukraine: Mocking International Law, Feb. 28, 2022,  https://www.ejiltalk.
org/putins-war-against-ukraine-mocking-international-law/ (15.05.2022).
26 Karta Bezpiecze stwa Europejskiego, w: S. Biele  (opr.), Prawo w stosunkach mi dzynarodowych. Wybór 
dokumentów, O cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 441-442.
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Mo na oczywi cie lekcewa y  tego rodzaju zapisy jako niemaj ce mocy prawnej, ale 

mo na si  zastanawia , dlaczego pa stwa cz onkowskie OBWE nie podj y w ogóle dys-

kusji na temat ich dzisiejszej interpretacji. Ka da uczciwa diagnoza sytuacji w Europie 

Wschodniej wskazuje, e po ekspansji NATO na wschód w latach  1990-2000. zosta a za-

chwiana równowaga si , a Rosja mia a prawo poczu  si  osaczona. Strategia koncentracji 

si   (bandwagon) wokó  ameryka skiego hegemona � zwyci zcy w �zimnej wojnie� -  mu-

sia a wywo a  reakcj  innych pot g w imi  przywrócenia balance of power (równowa e-

nia si ). Rosja uzna a, podobnie zreszt  jak wspieraj ce j  w tym wzgl dzie Chiny, Indie 

czy Brazylia, e strategia ta w sposób naturalny prowadzi do imperializacji i zawojowania 

wiata przez jedno mocarstwo, co pr dzej czy pó niej wywo a zanegowanie  unilateralnego 

przywództwa przez rywali. Tak by o od najdawniejszych czasów, e po okresie hegemonii 

w systemie mi dzynarodowym powraca a poligonia27 czyli wielobiegunowo . Najcz ciej 

dzia o si  to poprzez d ugie i krwawe wojny28.

Narracja rosyjska  odwo uje si  do zagro e  interesów egzystencjalnych, nawi zuj c 

do licznych  narusze  prawa mi dzynarodowego przez pa stwa Zachodu29, a interwencje 

zbrojne przeciw Jugos awii (Serbii), Irakowi, Libii i Syrii uznaje za haniebne amanie zasad 

Karty NZ. W kategoriach pewnych analogii mo na by oby zgodzi  si  z takim rozumo-

waniem. Ale kieruj c si  przes ankami aksjologicznymi nie mo na dopu ci  do takiego 

oto pogl du, e je li kto  pope ni  przest pstwo (i nawet gdy nie zosta  za nie ukarany), to 

innym te  wolno pope nia  przest pstwa. adne wi c wcze niejsze agresje i wojny nie s  

usprawiedliwieniem dla kolejnych agresji i wojen, oboj tnie przez kogo wszczynanych.   

Wojna na Ukrainie jest konsekwencj  krucjat ideologicznych  Zachodu ostatnich dekad. 

Pod przykrywk  globalizacji Zachód realizuje swoj  ekspansj  w duchu neoliberalizmu na 

obszary, gdzie  swoje � ywotne� interesy maj  inne mocarstwa � zw aszcza Rosja. Ukra-

ina p aci cen  przeci gania jej na jedn  ze stron. Przyczyny powy szych zjawisk tkwi  

w naturze wspó czesnego kapitalizmu korporacyjnego, który niszczy konkurencj , prowa-

dzi rabunkow  eksploatacj  planety, podporz dkowuje interesy s abych pa stw  i poprzez 

monopole  nansowe, informacyjne i zbrojeniowe  nakr ca koniunktur  wojenn , celem 

dokonania redystrybucji zasobów (nowe strefy wp ywów, likwidacja ostatnich bastionów 

27 S. Biele , Turbulence in the Post-Cold War Era,  transl. A. Sloan, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2021, s. 87-104.
28    S.M. Walt, Alliance Formation and the Balance of Power, �International Security� 1985, vol. 9, nr 4.
29 Por. M. Madej (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne pa stw zachodnich po zimnej wojnie, Wydaw-
nictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017.
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suwerenno ci, zanim dojdzie do zwarcia z Chinami). Temu s u y krucjata antyrosyjska30. 

Na jej przyk adzie wida , jak fantazmaty o liberalnym adzie mi dzynarodowym31 zosta y 

skonfrontowane z now  rzeczywisto ci , powoduj c ogromne straty materialne i ludzkie, 

ale tak e wysokie ceny energii, wysok  in acj , gro b  recesji, oraz pot guj c rywalizacj  

o nowe  rynki i zasoby w skali globalnej. 

 Wojna na wschodzie Europy jest przyk adem niezwyk ego zaanga owania zewn trzne-

go po stronie napadni tego pa stwa. Dowodzi realnego wdra ania idei solidarno ci przez 

pa stwa i organizacje mi dzynarodowe, cho  trudno to zjawisko ocenia  jedynie w wymia-

rze moralnym. Nale y tak e postawi  pytanie � w czyim interesie i na czyj  korzy  (cui 

bono) jest ona prowadzona. A tak e, jak wszystkie te przedsi wzi cia wygl daj  w wietle 

prawa? Otó  oddzia ywanie  pa stw popieraj cych Ukrain  ma przede wszystkim charakter 

wsparcia polityczno-dyplomatycznego, propagandowego i logistycznego (dostawy broni 

i uzbrojenia, doradztwo wojskowe, pomoc techniczna, szkolenie wojsk i wsparcie wywia-

dowcze). To wszystko powoduje, e kon ikt mo e przerodzi  si  w d ugotrwa e �wykrwa-

wianie� stron. Nast pstwem mo e by  ich desperacja. Rosja mo e si gn  w ostateczno ci 

po bro  masowej zag ady (o czym jest mowa w jej doktrynie wojennej)32, a Ukrai cy zwróc  

si  w stron  terroryzmu narodowowyzwole czego na niespotykan  dot d skal . Wydaje si , 

e najwi kszymi przegranymi b d  strony bezpo rednio wojuj ce. UE zostanie ca kowicie 

uzale niona od USA33, a te jako zwyci zca b d  ustala  regu y nowego porz dku z China-

mi34. W ten sposób USA na jaki  czas przed u  swoj  hegemoni  w systemie zachodnim 

i by  mo e dzi ki  konsolidacji swojego spo ecze stwa unikn  wewn trznych wstrz sów. 

W imi  celów najwy szych � obrony pa stwa ukrai skiego i jego obywateli - pa stwa 

i dwa ugrupowania: Unia Europejska i NATO, podejmuj  szereg dzia a , opartych na nie-

jasnych zasadach. Na przyk ad  trwa masowy przesy  broni na Ukrain , co musi rodzi  

pytania o sposób jej dystrybucji, w czyje r ce ona tra a oraz jaki b dzie sposób kontroli 

mierciono nych systemów po zawieszeniu walk. Pytania takie nie s  bez znaczenia w kon-

tek cie negatywnych do wiadcze  irackich, libijskich czy afga skich. O wielu posuni ciach 

30 G. Mettan, Creating Russophobia. From the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria, Clarity Press, 
Atlanta, GA 2017.
31 J.J. Mearsheimer, Wielkie z udzenie. Liberalne marzenia a rzeczywisto  mi dzynarodowa, t um. T. Bie-
ro , UNIVERSITAS, Kraków 2021.
32 �Pa stwo przegrywaj ce, w opresji, ma sk onno  do eskalowania rodków u ywanych do prowadzenia 
wojny�. P. Kimla, Niebezpiecze stwa wiktorii nad Rosj , �Przegl d�, 16-22.05.2022 r. 
33 Por. H. Vogel, How Europe Became American, ARKTOS, London 2021.
34 P. Urio, America and the China Threat. From the End of History to the End of Empire,  Clarity Press, 
Atlanta, GA 2022.
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wobec Ukrainy decyduje wola polityczna pa stw wspieraj cych, czyli akty wewn trzne 

ró nej rangi odgrywaj  wi ksz  rol  ni  umowy mi dzynarodowe. Prawo jest funkcj  si y 

i pokazuje, e zale y od woli najwa niejszych graczy, a jej wyraz  ma cz sto charakter 

niejawny, b d  dla potrzeb opinii spo ecznej zmanipulowany. Ma si  wra enie, e domi-

nuj  ustalenia pozaprawne, skrywane przed publiczno ci . Jest to zjawisko niebezpieczne, 

zw aszcza e rz dz cy podejmuj  kosztowne zobowi zania, za które przyjdzie p aci  kolej-

nym rz dom i spo ecze stwom35. 

Podejmuj c  masowe sankcje wobec Rosji pa stwa zachodnie odst puj  od zobowi za  

traktatowych, zw aszcza zasady dobrej wiary (bona  des), ufno ci i wiarygodno ci (pacta 

sunt servanda), nie mówi c o naruszaniu prawa w asno ci. Je li pax est servanda, to ze 

wzgl du na wojn   mo na by oby powo a  si  na wyga ni cie umów, ale przecie  nikt spo-

ród stosuj cych sankcje wobec Rosji nie jest formalnie stron  w tej wojnie. Podobnie nie 

mo na przywo ywa  klauzuli zasadniczej zmiany okoliczno ci (rebus sic stantibus). Czym 

zatem, je li nie ywio ow  dezynwoltur  jest rozp tanie akcji odwetowych wobec Rosji, 

z brakiem respektu dla norm mi dzynarodowych? Sankcje wobec Rosji s  broni  obosiecz-

n .  Nie ulega w tpliwo ci, e stanowi  nielegalne ograniczenia wolnej dzia alno ci gospo-

darczej i handlowej, opartej na zasadach wiatowej Organizacji Handlu.  Stworzony przez 

Zachód system regu  ulega ca kowitej destrukcji36. 

Brak woli kompromisu i determinacja ka dej ze stron na rzecz utrzymania swoich 

stanowisk okaza y si  tragiczne w skutkach37. Rosja � podobnie jak wielokrotnie czynili 

to Amerykanie � przyzna a sobie pe ne prawo do podj cia � rodków  zaradczych�. Stanowi 

to bezpo rednie nawi zanie do doktryny George�a W. Busha, zak adaj cej dopuszczalno  

uderze  wyprzedzaj cych i wojn  prewencyjn . Daje to pole dla rozmaitych woluntary-

stycznych posuni , gro cych nieobliczalnymi konsekwencjami. Doktryna uderze  wy-

przedzaj cych jest sprzeczna z zasad  samoobrony (art. 51 Karty NZ), co jednak trudno 

odró ni  od �antycypacyjnej� samoobrony w odpowiedzi na zbli aj cy si  atak. 

35 Powrót do polityki si y i relatywizacja prawa mi dzynarodowego dowodz  anarchizacji prawa mi dzy-
narodowego.
36 Klientelizacja Europy wobec USA oznacza, e w wielu pa stwach rz dz  zwasalizowani atlanty ci, wy-
znaj cy idee globalizmu i ultraliberalizmu. G. Mettan, Europe,s Existential Dilemma. To Be or Not to Be an 
American Vassal, Clarity Press, Atlanta, GA 2021. 
37 Warto zauwa y , jak zmienia o si  podej cie samej Ukrainy do przerwania dzia a  wojennych � od otwar-
to ci na zawieszenie broni i kompromis polityczny, cznie z neutralizacj , poprzez eskalacj  oskar e  i wy-
cofanie si  na pozycje nieust pliwo ci, dyktowane przez USA.  Brak do wiadczenia i krytycznego dystansu 
wobec propozycji Waszyngtonu oraz nieumiej tno  i niezdolno  szacowania ryzyka popchn y prezydenta 
Ze enskiego w stron  eskalacji tragicznej wojny.
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Z uwagi na �sakralny� charakter wojny na Ukrainie, �heroizacj � obrony ojczyzny i wal-

k  �a  do zwyci stwa� trudno o kre lenie perspektyw  dzia a  wojennych i ich konsekwen-

cji.  By  mo e Ukraina zgodzi si  na rezygnacj  z aspirowania do cz onkostwa w NATO, co 

mo e by  warunkiem wst pnym zawieszenia broni.  Czy jednak taka koncesja nie zostanie 

uznana za przejaw stosowania przymusu zewn trznego? Ka da umowa zawarta pod przy-

musem, wed ug konwencji wiede skiej o prawie traktatów z 1969 roku (art. 52) by aby 

uznana za niewa n . Status bezpiecze stwa Ukrainy musia by zatem by  zagwarantowany 

na mocy wielostronnych traktatów, których tre ci nikt nie jest w stanie przewidzie .

W bilansowaniu wojny rosyjsko-ukrai skiej przyjdzie czas na ró ne obrachunki38. Przede 

wszystkim musz  by  postawione pytania, jaka Ukraina, tak e pod wzgl dem ustrojowym 

(i ideologicznym), b dzie zas ugiwa  na wieloletnie wsparcie w odbudowie. Przecie  co do 

standardów funkcjonowania gospodarki, wymiaru sprawiedliwo ci czy wolno ci politycz-

nych nawet pa stwa j  wspieraj ce maj  wiele w tpliwo ci. Jaka b dzie rola oligarchów, 

którzy z ukrycia bior  udzia  w kreowaniu przysz o ci? W jaki sposób wspólnota mi dzy-

narodowa wyegzekwuje od w adz Ukrainy poszanowanie standardów mi dzynarodowych, 

dotycz cych cho by ochrony mniejszo ci narodowych, j zykowych czy religijnych? Jak 

dot d, jedynie W grzy upomnieli si  o los swojej mniejszo ci na Rusi Zakarpackiej. Poza 

tym, jak w ka dych rozliczeniach, przyjdzie czas na re eksj  o odpowiedzialno ci poli-

tycznej za sprawczo  ka dej ze stron przed wybuchem wojny i w czasie jej trwania. Do-

wiadczenie cho by sanacyjnej Polski pokazuje, e historia wystawia rachunki wszystkim 

rz dz cym, nawet gdy w chwili uniesie  byli uznawani za bohaterów.

Z pewno ci  nikt z rzetelnych badaczy i obserwatorów nie pominie pytania, o co w a-

ciwie toczy si  ta wojna � o samodzielno  Ukrai ców (których?) we w adaniu w asnym 

pa stwem (w jakich granicach?), o ich dobrobyt i samostanowienie, czy o zwasalizowa-

nie wobec atlantyckiego protektora? Trzeba mie  wiadomo , e nie da si  automatycznie 

przeszczepi  zachodnich wzorów demokracji do pa stwa o zupe nie odmiennych tradycjach 

ustrojowych i autorytarnej kulturze politycznej. Ka dy system polityczny wyrasta na grun-

cie w asnych warto ci i wzorów. Wojna na Ukrainie wyra nie nasili a kon ikt ideologiczny, 

który przypomina najgorsze czasy �pierwszej zimnej wojny�. 

Trwaj ca wojna jest  katastrof  cywilizacji europejskiej. Jej barbarzy ski charakter ska-

zuje Rosj  na anatem , odpowiedzialno  polityczn , materialn  i karn , ale tak e dyskwa-

li kuje pa stwa zachodnie w ich irracjonalnym eskalowaniu wojny �w celu deeskalacji�. 
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Dozbrajanie Ukrainy w imi  nieust pliwo ci wobec agresora powi ksza straty ludzkie i ma-

terialne, ogranicza determinacj  stron na rzecz zawieszenia broni i wol  negocjacji. Istnieje 

powa na gro ba rozlania si  wojny poza granice Ukrainy, a tak e zmiany jej charakteru 

z ograniczonej wojny konwencjonalnej w stron  wojny nuklearnej.

Streszczenie:

Kryzys mi dzynarodowy wywo any wojn  na Ukrainie spowodowa  zam t poznaw-
czy, którego cech  szczególn  jest zafa szowanie rzeczywistych przyczyn wojny, jak i wa-
runków jej zako czenia. O ar  tego zjawiska sta y si  tak e badania naukowe, gdy  ich 
wiarygodno  i obiektywizm s  wypaczane przez ideologizacj  i opowiadanie si  badaczy 
po jednej stronie kon iktu. Wojna na Ukrainie pokazuje skutki relatywizacji i instrumenta-
lizacji prawa mi dzynarodowego. Rosja si gaj c do rewizjonistycznej interpretacji �sztucz-
nych� granic w ramach ZSRR podwa y a racje istnienia niepodleg ej Ukrainy w obecnych 
granicach. Tak e uznanie durante bello (w czasie trwania kon iktu) �republik ludowych� 

uga ska i Doniecka za pa stwa by o sprzeczne z prawem mi dzynarodowym. W ataku na 
Ukrain  Rosja wykorzysta a znany od czasów napa ci USA na Irak w 2003 r.  motyw pre-
wencji i dokona a uderzenia uprzedzaj cego, powo uj c si  przy tym, zgodnie z zapisami 
stambulskiej Karty Bezpiecze stwa Europejskiego OBWE z 1999 r. na zasad  niepodziel-
no ci bezpiecze stwa w kontek cie stara  Ukrainy o przyj cie do NATO. Na przyk adzie 
wojny na Ukrainie potwierdza si  niechlubna prawid owo , e prawo mi dzynarodowe 
jest funkcj  si y i w sytuacjach kon iktu zale y od woli politycznej mocarstw, zaanga owa-
nych  bezpo rednio lub po rednio.

S owa kluczowe:

Ukraina, Rosja, wojna, propaganda, si a, prawo, instrumentalizacja
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Bibliogra a:

1. S. Biele  (opr.), Prawo w stosunkach mi dzynarodowych. Wybór dokumentów, O cy-
na Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

2. S. Biele , Turbulence in the Post-Cold War Era,  transl. A. Sloan, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

3. E.P. Dal, E. Er en (eds), Russia in the Changing International System, Palgrave Mac-
millan, Cham 2020.



Bezsilno  prawa wobec przemocy31

4. R. von Fritsch, Quo vadis, Rosjo? Spojrzenie ambasadora Niemiec, t um. A. Wzi tek, 
Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2022. 

5. T. Gadacz, Uniwersalne prawdy i prawa ycia dla m drych ludzi na trudne czasy, Wy-
dawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2018. 

6. J. Galtung, Violence, Peace and Peace Research, �Journal of Peace Research�  1969, 
vol. 6, nr 3.

7. Henry Kissinger Says Ukraine Should Cede Territory to Russia to Achieve Peace, �De-
fend Democracy Press� 26.05.2022, http://www.defenddemocracy.press/henry-kissin-
ger-says-ukraine-should-cede-territory-to-russia-to-achieve-peace/ .

8. R. Janik, Putin�s War Against Ukraine: Mocking International Law, Feb. 28, 2022,  
https://www.ejiltalk.org/putins-war-against-ukraine-mocking-international-law/ .

9. R. Jervis, How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, Princeton 
University Press, Princeton 2017.

10. M. Karwat, F. Pierzchalski (red.), Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany to sa-
mo ci, O cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2022.

11. P. Kimla, Niebezpiecze stwa wiktorii nad Rosj , �Przegl d�, 16-22.05.2022 r. 
12. M. Madej (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne pa stw zachodnich po zimnej 

wojnie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017.
13. J.J. Mearsheimer, Wielkie z udzenie. Liberalne marzenia a rzeczywisto  mi dzynaro-

dowa, t um. T. Biero , UNIVERSITAS, Kraków 2021.
14. G. Mettan, Creating Russophobia. From the Great Religious Schism to Anti-Putin Hy-

steria, Clarity Press, Atlanta, GA 2017.
15. G. Mettan, Europe�s Existential Dilemma. To Be or Not to Be an American Vassal, 

Clarity Press, Atlanta, GA 2021. 
16. Munk Debate: Russia-Ukraine War: Stephen Walt, John Mearsheimer vs. Michael 

McFaul, Rados aw Sikorski, https://www.youtube.com/watch?v=EhgWLmd7mCo .
17. Russia�s Invasion of Ukraine: First Assessments and Geopolitical Implications, �Rus-

sian Analytical Digest�, 1 March 2022, nr 278.
18. S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, t um. S. Magala, Karakter, Kraków 2010.
19. L. Stomma, Antropologia wojny, ISKRY, Warszawa 2015.
20. T. Szersze , Wszystkie wojny wiata,  Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021.
21. M. Szu drzy ski, Nienawi  i pojednanie,  �Rzeczpospolita Plus Minus�, 14-15 maja 

2022 r.
22. J.L. Talmon, ród a demokracji totalitarnej,  t um. A. Ehrlich, UNIVERSITAS, Kra-

ków 2015. 
23. A.P. Tsygankov, Russian Realism: Defending Derzhava in International Relations, Ro-

utledge, London 2022.
24. P. Urio, America and the China Threat. From the End of History to the End of Empire,  

Clarity Press, Atlanta, GA 2022.
25. S.M. Walt, Alliance Formation and the Balance of Power, �International Security� 

1985, vol. 9, nr 4.



Stanis aw Biele 32

26. J. Wiener, Russia�s  War in Ukraine: How It Could End. A Conversation with Anatol 
Lieven, �The Nation�, April 11, 2022, https://www.thenation.com/article/world/war-
ukraine-end-lieven/ . 

27. G. Wight, B. Porter (eds), International Theory: The Three Traditions, Leicester Uni-
versity Press, Leicester-London 1991.

28. H. Vogel, How Europe Became American, ARKTOS, London 2021.
29. J. Zajad o, Dylematy humanitarnej interwencji, Arche, Gda sk 2005.
30. T. uradzki, T. Kuni ski (red.), Etyka wojny. Antologia tekstów, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2009.


