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Plan

▪Geneza i istota nowej (hybrydowej) 
zimnej wojny między Rosją i 
Zachodem

▪Rosyjskie neozimnowojenne
koncepcje militarne
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ZIMNA WOJNA

OKRES 

POZIMNOWOJENNY

NOWA 

(HYBRYDOWA)

ZIMNA WOJNA

Od zimnej wojny do… nowej zimnej wojny

2014 r.1990 r.

Koncepcje:
▪ Wystąpienie W. Putina na konferencji w Monachium 2007 r.

▪ Doktryna militarna (2014), strategia przeciwdziałania ekstremizmom w Rosji 

(2014), strategia bezpieczeństwa narodowego (2015), koncepcja polityki 

zagranicznej (2016), doktryna bezpieczeństwa informacyjnego (2016)

Praktyka:
▪ Testowanie reakcji Zachodu? Cyberagresja na Estonię (2007), wojna z Gruzją 

(2008), kryzys gazowy (2009)

▪ Aneksja Krymu i agresja na wschodnią Ukrainę,

▪ Prowokacyjne incydenty powietrzne, morskie

▪ Interwencja w Syrii

ROSYJSKIE 

DZIAŁANIA 

NEOZIMNO-

WOJENNE:



ISTOTA ZMIANY STRATEGICZNEJ

▪Nastąpiła systemowa zmiana strategiczna. 
Aneksja Krymu i interwencja zbrojna w Donbasie
zakończyła okres pozimnowojenny w stosunkach 
bezpieczeństwa między Rosją i Zachodem

▪Wojna zastępcza (proxy war) między Rosją i 
Zachodem w Syrii rozpoczęła praktycznie 
(zapowiadany werbalnie przez Rosję od dekady) 
okres konfrontacji politycznej w celu rewizji 
pozimnowojennego ładu międzynarodowego

▪W rezultacie rewizjonistycznej (co do celów) i 
konfrontacyjnej (co do metod) polityki Rosji wobec 
Zachodu znaleźliśmy się w okresie nowej, z uwagi 
na jej treść – hybrydowej zimnej wojnywww.koziej.pl @SKoziej 4
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Bieżąca presja 

polityczno-strategiczna
(dyplomatyczna, cyber-informacyjna, 

ekonomiczna, wojskowa, … proxy wars)

Agresja na 

pełną skalę

Bieżąca presja 

polityczno-strategiczna
(dyplomatyczna, cyber-informacyjna, 

ekonomiczna, wojskowa, … proxy wars)

Skryta interwencja 

zbrojna: 

agresja podprogowa

Otwarta agresja 

zbrojna 

na ograniczoną 

skalę

PORÓWNANIE I ZIMNEJ WOJNY XX WIEKU Z NOWĄ (II) ZIMNĄ WOJNĄ XXI WIEKU:

stopnie eskalacji 

Agresja na 

pełną skalę



Doktryna presji 
polityczno-strategicznej

▪ Presja polityczno-strategiczna:

▪ Coercive diplomacy

▪ Operacje szpiegowskie

▪ Dywersja informacyjna, w tym 
cyberdywersja

▪ Sankcje ekonomiczne

▪ Dyslokacja i modernizacja SZ

▪ Manewry wojskowe

▪ Prowokacyjne incydenty 
wojskowe

▪ Proxy wars



Doktryna skrytej 
interwencji/agresji 
podprogowej

▪ Skryta interwencja/agresja podprogowa:

▪ Uruchamianie/wykorzystywanie 
wewnętrznych sił antypaństwowych 
przez służby specjalne

▪ Operacje cyberdywersji

▪ Skryte (pod przykryciem) użycie wojsk 
specjalnych/specnazu

▪ Osłona interwencji szantażem 
otwartego konfliktu zbrojnego( „kułak 
konwencjonalny” - duże zgrupowanie 
wojsk rozwinięte np. w ramach 
ćwiczeń typu ZAPAD w pobliżu granic 
NATO)

▪ Uwaga: sytuacja trudnokonsensusowa
w NATO/UE



Doktryna agresji 
ograniczonej

▪ Agresja otwarta – ograniczona:

▪ Przejście od agresji skrytej do 
otwartej

▪ Selektywne uderzenia rakietowo-
lotnicze

▪ Błyskawiczna operacja aterytorialna
(rajd, operacja desantowa)

▪ Agresja terytorialna o ograniczonym 
rozmachu (celach, skali, terytorium…)

▪ „Parasol” taktycznej broni jądrowej 
(doktryna deeskalacji nuklearnej i … 
ostrzegawcze uderzenie jądrowe)



Wojna na pełną 
skalę
▪ Agresja na pełną skalę

▪ Wariant bardzo mało 
prawdopodobny – jak w czasie I 
zimnej wojny

▪ Wyrwanie się spod kontroli 
agresji ograniczonej

▪ Błąd ludzki/technologiczny

▪ Cyberdywersja strony trzeciej 
w systemie kierowania bronią 
rakietowo-nuklearną

▪ MAD: Mutual Assured
Destruction (zasada 
wzajemnego gwarantowanego 
zniszczenia) – jako bezpiecznik



*Druga (nowa, hybrydowa) zimna wojna 

w relacjach Rosji z Zachodem charakteryzuje 

się bardziej niż ta z XX wieku zróżnicowanymi 

zagrożeniami wojennymi

*Presja neozimnowojenna wzbogacona 

została przede wszystkim o działania w 

cyberprzestrzeni

*Szczególnie niebezpieczna w 

warunkach hybrydowej zimnej wojny jest groźba 

agresji skrytej (podprogowej), stwarzającej 

sytuacje trudnokonsensusowe dla NATO/UE oraz 

agresji ograniczonej, pod parasolem rosyjskiej 

doktryny tzw. „deeskalacji nuklearnej” przy 

pomocy taktycznej broni jądrowej

*Znalezienie odpowiedzi na te 

zwłaszcza zagrożenia jest warunkiem 

skuteczności NATO/UE oraz stabilności 

stosunków bezpieczeństwa w relacjach Rosja-

Zachód

*W czasach konfrontacji 

zimnowojennej XX w. (I światowa zimna wojna) 

główną rolę odgrywało zagrożenie globalną 

wojną nuklearną

*Okres pozimnowojenny – to przede 

wszystkim próby Zachodu budowania 

kooperatywnego systemu bezpieczeństwa 

wspólnie z Rosją

*Po rosyjskiej aneksji Krymu i 

interwencji na wschodniej Ukrainie zakończyła 

się era pozimnowojenna w stosunkach 

bezpieczeństwa Rosja-Zachód

*Rozpoczęła się nowa zimna wojna –

czyli ponowna konfrontacja polityczna między 

Rosją i Zachodem z groźbą użycia środków 

przemocy zbrojnej (włącznie z bronią 

nuklearną) w tle, ale już z bardziej 

zróżnicowanymi i ograniczonymi formami tych 

zagrożeń

WOJNA NIE JEST TYLKO PO TO, ABY JĄ PROWADZIĆ. MOŻE BYĆ TAKŻE I JEST (jej groźba!) 

INSTRUMENTEM ZIMNOWOJENNEJ KONFRONTACJI POLITYCZNEJ:

mogą służyć i służą do straszenia/odstraszania, szantażu/deszantażu

SYNTEZA: od I do II (nowej, hybrydowej) ZIMNEJ WOJNY



Podsumowanie 
– tezy do 
dyskusji

•Czy Rosja wytrwa w 
neozimnowojennej
konfrontacji z Zachodem? 

•Czy Zachód zbuduje 
adekwatny system 
odstraszania?
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