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  Katarzyna Gruszka (rec.), Irakli 
Matcharashvili, 2008 rok, wojna rosyj-
sko-gruzińska, wojna, która nie wstrzą-
snęła światem, Wydawnictwo Napole-
onV, Oświęcim 2013, ss. 271.

Irakli Matcharashvili urodził się w Gru-
zji a dokładnie w Tbilisi. Ukończył 

Korpus Kadetów, był weteranem Fran-
cuskiej Legii Cudzoziemskiej, uczestni-
czył w misji pokojowej w Jugosławii. Po-
nadto został absolwentem National Secu-
rity Collage w Londynie, oraz Wydziału 
Historycznego im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W wcześniej wspomnianej 
placówce naukowo-dydaktycznej otrzy-
mał tytuł doktora nauk humanistycz-
nych za dysertację napisaną pod kierun-
kiem prof. dr hab. Macieja Franza. Owy 
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przewód stał się podstawą do wydania go 
w formie książki. Zainteresowania ba-
dacza oscylują wokół zagadnień związa-
nych z historią wojskowości XX w., oraz 
problematyką współczesnej Rosji, a także 
krajów Kaukazu.

Pozycja pt. 2008 rok, wojna rosyj-
sko-gruzińska, wojna, która nie wstrzą-
snęła światem została wydana w 2013 r. 
w  Oświęcimiu przez dom wydawniczy 
Napoleon V. Badacz ukazał w niej dzia-
łania militarne pomiędzy oddziałami ro-
syjsko-abchazyjsko-osetyjskimi a siła-
mi gruzińskimi w 2008 r. Wyznaczonym 
kierunkiem pracy stało się scharaktery-
zowanie polityczno-militarnych aspek-
tów działań w odniesieniu do walczących 
stron. Badacz zastosował chronologiczny 
typ narracji, co odzwierciedla się w for-
mie poruszania wcześniejszych wyda-
rzeń rozgrywających się w państwie gru-
zińskim. Zastosowany przez autora za-
bieg ma na celu wprowadzenie czytelnika 
w klimat epoki oraz zarysowanie związ-
ku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 
kolejnymi epizodami działań.

Poprzedzona przedmową monogra-
fia charakteryzuje się przejrzystą kompo-
zycją. Została podzielona na wstęp, pięć 
rozdziałów (rozgałęziających się na pod-
rozdziały) oraz zakończenie, które stano-
wi udaną próbę podsumowania znacze-
nia wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. 
Ponadto w monografii w formie anek-
su zamieszczono relacje o charakterze 
pamiętnikarskim. Należy zaznaczyć, iż 
wcześniej wspomniane relacje wnoszą 
nowe światło na działania w Gruzji, bo-
wiem odzwierciedlają pierwiastek ludz-

ki podczas konfliktu, odzierając tym sa-
mym wojnę z szaty wyjątkowości. Wzbo-
gaceniem niezwykle interesującej pod 
względem merytorycznym pracy, opartej 
na pokaźnej bibliografii są zdjęcia oraz 
mapy.

W rozdziale pierwszy zatytułowanym 
Historyczne tło konfliktu autor skupia się 
na ukazaniu procesu przemieszczania się 
ludności osetyjskiej na terytorium Gru-
zji oraz ich rodowodu, który upatruje 
w  plemionach Lemanów skoligaconych 
z Scytami i Sarmatami. Ponadto przyta-
cza skład ilościowy ludności osetyjskiej 
zamieszkującej tereny Gruzji w  XVII, 
XVIII i połowie XIX w. zestawiając ją 
z ludnością gruzińską. W zarysie charak-
teryzuje wydarzenia zarówno przed, jak 
i  po uzyskaniu przez Gruzję niepodle-
głości w 1918 r. Badacz uzmysławia jakie 
znaczenie w napięciach odegrały tenden-
cje separatystyczne Osetii oraz chęć znaj-
dowania się jej w granicach państwa ro-
syjskiego. Nakreśla znaczenie i przebieg 
buntów jakie uaktywniły się w latach 
1918–1924 ze strony Abchazów i Ose-
tyjczyków w momencie gdy Gruzja sta-
ła się państwem związkowym ZSRR. Au-
tor kładzie nacisk na to jak wielkie zna-
czenie w Gruzji odgrywały i nadal od-
grywają problemy wieloetniczności, któ-
re były i nadal są przysłowiową iskrą za-
palną konfliktów. Badacz w swojej pracy 
podkreśla to, iż Gruzini w XX w. musieli 
poradzić sobie z trzema obszarami auto-
nomicznymi, do których w owym czasie 
należała Abchazja, Osetia, Adżaria.

Irakli Matcharashvili nakreśla historię 
Abchazji z zaznaczeniem kręgu kulturo-
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wego, z którego wywodzi się społeczeń-
stwo abchaskie. Poczynając od wpływów 
greckich w V, IV w. p.n.e, a kończąc na 
konflikcie zbrojnym pomiędzy Gruzina-
mi i Abchazami w 1993 r., zakończonym 
porozumieniem pokojowym z  14  maja 
1993 r. Badacz ukazuje politykę rosyjską 
w latach 1993–1999, określając ją jako 
spokojny etap, oraz po 2000 r., kiedy linia 
polityki uległa zmianie. Zatem z jednej 
strony Irakli Matcharashvili ukazuje za-
ostrzającą się politykę Rosjan w stosun-
ku do Gruzinów a z drugiej jej ocieple-
nie w odniesieniu do Osetyjczyków prze-
jawiające się w formie udzielania im oby-
watelstwa rosyjskiego.

Badacz zarysowuje walki o Adżarię, 
które toczyły się pomiędzy styczniem 
2003 a kwietniem 2004 r., oraz poszcze-
gólne zmiany w składach ekipy rządzącej 
zarówno Osetii Południowej i Abchazji. 
Ponadto przedstawia kierunek polityki 
prezydenta Władimira Putina w odnie-
sieniu do Gruzji, w aspekcie ekonomicz-
no-gospodarczym, określając jego dzia-
łania jako wojnę energetyczną. 

Zatem w rozdziale I autor charakte-
ryzuje działania bezpośrednio poprze-
dzające wojnę w Gruzji. Autor stawia 
tezę, iż wszystkie poczynania Rosji, Ab-
chazji i  Osetii Południowej stanowiły 
preludium poprzedzające wybuch kon-
fliktu. Badacz kończy swoje wywody na 
tzw. wojnie niskiej intensywności, któ-
ra rozgrywała się pomiędzy 20 kwietnia 
a 28 lipca 2008 r.

W rozdziale II Siły zbrojne stron kon-
fliktu autor charakteryzuje poszczególne 
siły zbrojne biorące udział w wojnie ro-

syjsko-gruzińskiej. Ukazuje i ocenia ich 
znaczenie oraz skuteczność na teatrze 
działań. Badacz zwraca uwagę na fakt 
niedostatecznej profesjonalizacji gru-
zińskich sił zbrojnych, które w starciu 
z  przeciwnikiem, jakim były siły rosyj-
skie, nie miały szans powodzenia. Autor 
bardzo skrupulatnie wymienia i charak-
teryzuje poszczególny sprzęt jakim dys-
ponowały siły biorące udział w kolejnych 
starciach. Skupia się nie tylko na siłach 
lądowych, lecz także lotnictwie oraz ma-
rynarce wojennej (jeśli dana strona taki-
mi siłami dysponowała). Wymienia jed-
nostki taktyczne wchodzące w skład po-
szczególnych stron, w tym przypadku sił 
abchaskich, gruzińskich, osetyjskich.

Rozdział III zatytułowany Wojna jest 
kulminacyjnym momentem monografii, 
bowiem ukazuje przebieg działań mi-
litarnych na terytorium Gruzji od 7 do 
11 sierpnia 2008 r. Badacz podkreśla, iż 
wobec ataku ze strony Rosjan Minister-
stwo Obrony Gruzji dysponowało dwo-
ma wariantami. Pierwszy, polegający na 
tym iż siły gruzińskie miały obejść mia-
sto z prawej i lewej flanki i znaleźć się na 
tyłach wroga. Natomiast drugi zakła-
dał natarcie na miasto Cchinwali. Ba-
dacz bardzo skrupulatnie przedstawia 
ostrzelanie gruzińskiej wioski Anwewi, 
bazy wojskowej w Nikozi, oraz bombar-
dowania przez oddziały gruzińskie He-
gaturowo. Autor podkreśla, iż Prezydent 
Gruzji od początku optował za stanowi-
skiem pokojowym, zwracając się do Pre-
zydenta Rosji o zaprzestanie działań mi-
litarnych. Badacz dzień po dniu zaryso-
wuje walki oraz ich najistotniejsze star-
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cia a więc bitwę o Cchinwali, działania 
na kierunku zaurskim, w Szindisi, ope-
racje w Kodorii. Irakli kończy swoje roz-
ważania na zawieszaniu działań, które 
nastąpiło 12  sierpnia o godzinie 13:00, 
a więc wtedy gdy Dmitrij Miedwiediew 
zakończył „przymuszanie Gruzji do po-
koju”. Badacz podkreśla jak ważną rolę 
podczas mediacji odegrał Prezydent 
Francji Nicolas Sarkozy, który występo-
wał na arenie międzynarodowej w  roli 
mediatora. Autor wyraźnie zaznacza, iż 
pomimo uzyskanego konsensusu strona 
rosyjska nie wywiązała się z umowy, bo-
wiem nie wycofała kontyngentów woj-
skowych z Wąwozu Kodorii i Regionu 
Achalgorskiego, wzmacniając tym sa-
mym kontyngenty w Abchazji i Osetii 
Południowej.

Rozdział IV – Straty stron konflik-
tu konkretyzuje straty poszczególnych 
sił uczestniczących w konflikcie. Badacz 
ukazuje straty terytorialne, ludnościo-
we, w sprzęcie pancernym, artylerii, lot-
nictwie, Obronie Przeciwlotniczej, a tak-
że w marynarce wojennej. Zaletą mono-
grafii jest to, iż autor przedstawił straty 
rosyjskiego lotnictwa z dwóch punktów 
widzenia – zarówno przez pryzmat stro-
ny rosyjskiej, jak i gruzińskiej. Badacz nie 
ogranicza się do charakteru i skuteczno-
ści poszczególnych sił wykorzystywa-
nych wojnie z Rosjanami. Konkretyzuje 
zmiany, które były zaplanowane i  zapo-
czątkowane bezpośrednio po wojnie w si-
łach Abchazji, Osetii Południowej, Ro-
sji, Gruzji. Na przykładzie państwa gru-
zińskiego uzmysławia, iż wojna stała się 
przysłowiową iskrą zapalną, zapoczątko-

wując lata reform w strukturach sił gru-
zińskich, które miały na celu profesjona-
lizację armii. Owe reformy mają na celu 
przygotowanie do ewentualnego konflik-
tu, który w niedalekiej przyszłości może 
wybuchnąć.

W rozdziale V pt. Świadectwa, relacje, 
opinie badacz ukazuje świadectwa, któ-
re potwierdzają wtargnięcie rosyjskich 
wojsk na terytorium Gruzji 7 sierpnia 
2008 r., przed godziną 23:35. Ponadto au-
tor odpowiada na wcześniej skonkrety-
zowane pytanie „kto strzelił pierwszy?” 
Opierając się na dokumentach przygoto-
wanych przez Komisję Europejską Irakli 
Matcharashvili upatruje sprowokowania 
w postaci strzałów po stronie rosyjsko-
-abchaskiej. Kolejnym pytaniem, na któ-
re odpowiedzi udziela badacz jest „Kto 
i dlaczego ostrzelał Cchinwali z wyrzut-
ni rakiet nakierowanych typu GRAD?”

Zakończenie uzmysławia czym dla 
państwa gruzińskiego była wojna oraz 
jakie konsekwencje za sobą niosła. Jest 
to próba podsumowania działań w ra-
mach konfliktu dla każdej ze stron. Ba-
dacz podkreśla, iż nie można pisać i mó-
wić o wojnach sprawiedliwych i niespra-
wiedliwych, bowiem zarówno jedne, jak 
i drugie niosą ze sobą cierpienie i śmierć. 
Autor kładzie nacisk na fakt, iż Rosja 
w  owym konflikcie stała się sprytnym 
graczem, bowiem potrafiła wykorzystać 
tendencje separatystyczne dla osiągnię-
cia wyznaczonych przez siebie celów.

Aneks zawiera relacje o charakterze 
pamiętnikarskim, które nadają pracy wa-
lor, bowiem ukazują eskalację konflik-
tu z różnych perspektyw, w odniesieniu 
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do różnorodnych sytuacji. Niekiedy za-
prezentowane wspomnienia cechują się 
niezwykłą brutalnością, pomimo tego 
przedstawiają wojnę widzianą oczyma 
zwykłego człowieka.

Temat zaprezentowany przez Iraklie-
go Matcharashviliego jest bardzo istot-
ny z punktu widzenia polskiej historio-
grafii, bowiem do tego momentu na pol-
skim rynku czytelniczym oprócz mono-
grafii Irakli Matcharashviliego, ukazała 
się tylko jedna pozycja traktująca o woj-
nie rosyjsko-gruzińkiej z 2008 r.

Zaletą monografii jest bazowanie na 
obszernej literaturze obcojęzycznej, ar-
tykułach prasowych oraz stronach inter-
netowych, które w przypadku wojny roz-
grywającej się na naszych oczach stano-
wią niezaprzeczalną wartość źródłową, 
poszerzającą informację na temat kon-
fliktu. Praca została napisana w sposób 
zrozumiały dla przeciętnego czytelni-
ka. Zamieszczono w niej liczne ilustracje, 
które wizualizują prezentowaną proble-
matykę poruszaną przez badacza.

Pozycja Irakliego Matcharashviliego 
jest warta polecenia, ponieważ ukazu-
je ciekawe spojrzenie na wojnę rosyjsko-
-gruzińską. Monografia została napisa-
na rzetelnie, na podstawie odpowiedniej 
bazy źródłowej. Badacz w sposób zwię-
zły i zrozumiały przedstawia przyczyny, 
przebieg, skutki konfliktu, nie pomijając 
immanentnych wydarzeń.

Monografię należy polecić szerokiemu 
gronu odbiorców. Owa pozycja jest skie-
rowana nie tylko dla osób zajmujących 
się zagadnieniem wojny rosyjsko-gru-
zińskiej a więc specjalistów w tej tematy-

ce, lecz także do przeciętnego czytelnika, 
który bez większej wiedzy na temat kon-
fliktu, po lekturze pozycji Iraklego Mat-
charashviliego będzie rozumiał czym dla 
społeczeństwa gruzińskiego była wojna 
w 2008 r.

Katarzyna Gruszka


