
stronę Polski kierowane są 
liczne strategie o znamionach 
wojny informacyjnej – m.in. 
w odniesieniu do uchwalonej 

przez Sejm RP ustawy blokującej bez-
podstawne roszczenia o mienie bezspad-
kowe. Reakcja Izraela była bardzo po-
dobna do jego poprzednich działań ze 
stycznia 2018 roku, kiedy to znowelizo-
wano ustawę o IPN zakładającą wpro-
wadzanie kary za „naruszenie dobrego 
imienia Rzeczypospolitej”. W światowych 
mediach znalazły się liczne agresywne i 
często nieprawdziwe komentarze, które 
próbowały oczernić i zdyskredytować 
Polskę w oczach światowej opinii pub-
licznej. Globalny zasięg oraz dokładna 
czasowo-przestrzenna koordynacja tych 
działań wyraźnie wskazują, że zostały 
starannie zaplanowane, by ukształtować 
„światową opinię społeczną”. 

„Kto ma media, ten ma władzę” – to 
stwierdzenie jest kluczem do zrozumienia 
metod i sposobów prowadzenia tego ro-
dzaju wojny informacyjnej. Współcześnie 
z racji bardzo dynamicznego rozwoju 
technologii to serwisy internetowe i media 
strumieniowe – ze szczególnym uwzględ-
nieniem telewizji streamingowej – mają 
największą siłę przekazu. 

Rozgrywanie rynkiem energii 
Wojna informacyjna w Polsce kojarzy 
się zazwyczaj z rosyjską koncepcją użycia 
internetu jako narzędzia realizacji celów 
geopolitycznych. Ale metody walki in-
formacyjnej wykorzystują dzisiaj właściwie 
wszystkie kraje na świecie, które chcą li-
czyć się na geopolitycznej szachownicy, 
pod warunkiem że dysponują odpo-
wiednią infrastrukturą informatyczną. 
Wojna informacyjna ma kształtować 
świadomość. Prawda i fakty mają stać 
się nieistotne, zakopane w szumie in-
formacyjnym. 

Z historycznego punku widzenia pro-
wadzenie takich wojen w zakresie glo-
balnym zostało sformułowane 30 lat 
temu, jeszcze w latach 90., jako doktryna 
Dugina w Rosji i koncepcja Netwar w 
USA. Zostały one zdefiniowane jako 
działania niemilitarne, wykorzystujące 
elektroniczne środki przekazu wprowa-
dzone w paradygmacie aktywności na 
pograniczu konfliktu militarnego. W 
Rosji podstawą tej doktryny jest dążenie 
do utworzenia silnych osi wzajemnych 
relacji na liniach Moskwa – Berlin i 
Moskwa – Paryż. Dobrym przykładem 
praktycznej realizacji tej doktryny jest 
strategia informacyjna stosowana za-
równo przy planowaniu, jak i przy bu-
dowie rurociągu Nord Stream 2. 
Światowe media głównego nurtu przez 

lata przekazywały jedynie informacje 
promujące tę inwestycję jako „typowy 
projekt ekonomiczny”. Jeszcze dzisiaj 
trudno jest znaleźć w polskojęzycznej 
wersji Wikipedii dokładne dane doty-
czące np. harmonogramu budowy Nord 

Stream 2. Takich śladów w sieci jest 
dużo więcej. Dopiero za prezydentury 
Donalda Trumpa w globalnych mediach 
pojawiły się informacje o rzeczywistych 
celach tej inwestycji. A przecież plano-
wanie budowy rurociągu zaczęło się 9 
lat temu i rozważano wtedy nawet bu-
dowę specjalnego odcinka do Wielkiej 
Brytanii. Konsekwencją tej strategii było 
również zaniechanie informowania pol-
skiej opinii publicznej o rzeczywistych 
przyczynach opóźnienia w budowie ter-
minalu gazowego w Świnoujściu. Nato-
miast informacje o niemieckim planie 
Energiewende, którego częścią jest wy-
muszenie korzystania z wybranych form 
energii odnawialnej, pojawiły się w prze-
kazach medialnych dopiero w 2019 roku. 

Fakt, że Niemcy mają się stać euro-
pejskim „magazynem gazowym”, kon-
trolującym zarówno ceny, jak i wielkość 
transferu gazu, był przez lata głęboko 
ukryty. Taka cenzura jest często ważniejsza 
niż celowe manipulowanie informacją. 
Media zyskują ogromną siłę, jeśli są wy-
korzystywane przez potężne ośrodki po-
lityczno-ekonomiczne realizujące swoje 
długofalowe strategie. Posuwają się nawet 
do zakupu całych sektorów lokalnych 
rynków medialnych. Dokładnie taką sy-
tuację obserwowaliśmy w różnych krajach 
europejskich, m.in. w Polsce. 

Wojną informacyjną zajmują się rów-
nież oczywiście Chiny, gigant informa-
tyczny, który dysponuje potężną, roz-
proszoną infrastrukturą. Państwo Środka  
nie dopuszcza do swojej cyberprzestrzeni 
firm z grupy GAFAM, a rolę globalnej 
wyszukiwarki Google pełni tam kontro-
lowany przez państwo koncern Baidu. 
Istniejący sprawny system cenzury i in-
wigilacji oraz poważna bariera językowa 
sprawiają, że bardzo trudno jest zdobyć 
rzetelne informacje dotyczące aktualnych 
wydarzeń w Chinach. 

Państwo to od dawna sprawnie pro-
wadzi dobrze przygotowane wojny in-
formacyjne. Pierwszą była wojna chiń-
sko-irańska w 2010 roku, rok później 
– chińsko-wietnamska, a w 2014 roku 
– chińsko-filipińska. Technologia in-
formatyczna stosowana w Chinach po-
zwala już na tworzenie chińskiej tele-
wizji bez prezenterów i redaktorów, 
których rolę przejęły cyfrowe awatary 
oraz algorytmy sztucznej inteligencji 
(Chińska pajęczyna, „Nasz Dziennik”, 
21.10.2019). Tacy „cyfrowi pracownicy” 
mediów zaprezentują dowolne treści, 
będą kłamać bez mrugnięcia okiem i 
jakichkolwiek skrupułów moralnych, 
pracując bez odpoczynku całą dobę. 
Potężny cybernetyczny chiński potencjał 
czyni z tego kraju ważnego gracza w 
medialnych strategiach informacyjnych 
o znaczeniu globalnym. Jednak coraz 
większe znaczenie na tym polu zaczy-
nają mieć cybernetyczne armie krajów 
dużo mniejszych, szczególnie Irańska 
Armia Cybernetyczna oraz siły cyber-

bezpieczeństwa Izraela, które rozpo-
częły już wojnę informacyjną o prymat 
szczególnie w obszarze Bliskiego 
Wschodu. 

Do prowadzenia wojny informacyjnej 
potrzebna jest odpowiednia infrastruk-
tura informatyczna, przede wszystkim 
łącza światłowodowe i centra przetwa-
rzania danych, potocznie zwane farmami 
serwerowymi. Wojną informacyjną zaj-
mują się duże grupy wyszkolonych żoł-
nierzy--informatyków. Powstał nawet 
nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska 
Obrony Cyberprzestrzeni. 

W czasie II wojny światowej starcie 
wywiadów kilkukrotnie toczyło się wokół 
„transatlantyckich” kabli telegraficznych, 
którymi przesyłano ważne rozkazy i ko-
munikaty. Dzisiaj tę rolę pełnią światło-
wody, które umożliwiają przesyłanie 
ogromnych ilości danych, dokonywanie 
bezpiecznych transakcji handlowych i 
finansowych oraz sprawną komunikację 
w razie konfliktów. Firma Huawei po-
łożyła niedawno kabel światłowodowy 
między Kamerunem i Brazylią i prowadzi 
bardzo zaawansowane prace w tym za-
kresie między Pakistanem i Kenią oraz 
Dżibuti i Francją. Chińska pajęczyna 
zaczyna zatem wkraczać na tereny znaj-
dujące się bardzo daleko od Pekinu, co 
pozwala temu państwu planować bardzo 
rozbudowane, globalne strategie wojny 
informacyjnej. 

Nie powinniśmy również zapominać 
o ścisłych powiązaniach między wojną 

informacyjną a wojną kulturową, wcho-
dzącą w nową, bardziej agresywną fazę. 
Dzisiaj na bardzo dużym obszarze geo-
politycznym monopol na przesyłanie, 
przechowywanie i zarządzanie informacją 
mają firmy z grupy GAFAM. Szczególnie 
Google dysponuje już tak dużymi zaso-
bami zgromadzonych informacji, że staje 
się najważniejszą globalną firmą, która 
ma pewną wizję świata – chciałaby nim 
zarządzać w imię nieograniczonego, zde-
finiowanego przez siebie, postępu. Wed-
ług tej koncepcji pojedynczy człowiek, 
traktowany jako zaindeksowana jedno-
stka, odizolowany, wyrwany z rodziny, z 
tradycji, ze wspólnoty terytorialnej czy 
też państwowej, nie będzie już podmio-
tem zdolnym do przeciwstawienia się 
dowolnej geostrategii. 

Duże firmy technologiczne są w stanie 
wpływać nie tylko na małe kraje, ale 
również na mocarstwa. Potrafią ingero-
wać w wyniki demokratycznych wyborów 
i dysponują infrastrukturą informatyczną 
większą i lepszą niż największe armie 
świata. 

Wojny informacyjne nie są zazwyczaj 
nakierowane na cele militarne, ale do-
tyczą bezpośrednio ludności cywilnej – 
każdego człowieka, który zazwyczaj jest 
zupełnie nieprzygotowany i często nie-
świadomy, że uczestniczy w wojnie. To 
bardzo brutalna metoda, ponieważ w 
wojnę są angażowani bezbronni cywile. 
W dawnych czasach przedmiotem obo-
wiązkowym w szkole były – krytykowane 
zresztą powszechnie – lekcje przyspo-
sobienia obronnego. Miały one m.in. 
przygotować ludność cywilną do odpo-
wiednich zachowań podczas ewentual-
nego konfliktu z użyciem broni masowego 
rażenia – atomowej, chemicznej i biolo-
gicznej. Myślę, że dzisiaj nadszedł naj-
wyższy czas, aby poważnie przemyśleć 
wprowadzenie obowiązkowego przed-
miotu, który nauczy dzieci i młodzież, 
jak zachowywać się w sytuacji wojny in-
formacyjnej, która z różnym natężeniem 
toczy się przecież w sieci od wielu lat. l 
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Wojny informacyjne 
Największe kraje wyspecjalizowały się 

w prowadzeniu cyberataków

Nadszedł najwyższy 
czas, aby poważnie 
przemyśleć 
wprowadzenie 
obowiązkowego 
przedmiotu,  
który nauczy dzieci  
i młodzież, jak 
zachowywać się  
w sytuacji wojny 
informacyjnej
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Przykładem praktycznej realizacji rosyjskiej doktryny wojny sieciowej jest strategia informacyjna 
stosowana przy planowaniu i budowie rurociągu Nord Stream 2 – geopolitycznej inwestycji 
Moskwy i Berlina
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