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Grzegorz Pakowski

„To jest wojna idiotów.”
Wojna falklandzka 1982 w stosunkach miêdzynarodowych

Wojna o Falklandy pozostaje dla wielu
osób jednym z najbardziej niezrozumia³ych
i bezsensownych konfliktów w historii ludzkoœci.
Jednak analiza wydarzeñ sprzed 25 lat, oprócz
poznania wielu niewiarygodnych anegdot,
pozwala na dostrze¿enie przyczyn i skutków
sporu, dla którego kilkadziesi¹t tysiêcy ¿o³nierzy
ruszy³o do walki o teren zajmuj¹cy powierzchniê
12 000 km2 i zamieszka³y przez mniej ni¿ 2000
osób. Spór, który kosztowa³ ka¿d¹ ze stron
blisko 3 miliardy dolarów. Spór, na skutek
którego œmieræ na polu bitwy ponios³o niemal
1300 osób. W niniejszej pracy przyjrzê siê nie
tylko wydarzeniom wojennym, ale tak¿e
tocz¹cym siê równolegle do nich dzia³aniom
politycznym i dyplomatycznym, natomiast
w zakoñczeniu spróbujê oceniæ znaczenie wojny
falklandzkiej dla Wielkiej Brytanii, Argentyny
i ogólnoœwiatowych stosunków miêdzynarodowych.

Historia Falklandów
i geneza konfliktu
Problem przynale¿noœci wysp, do dziœ
okreœlanych mianem Falklandów lub Malwin (od
1969 r., za spraw¹ rezolucji nr 2065/XX
Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. dekolonizacji
Falklandów-Malwin obie nazwy s¹ równoprawne), siêga swoimi korzeniami prze³omu XVII
i XVIII w. To wtedy Europejczycy natrafili
i skolonizowali wyspy, choæ nie sposób dzisiaj
okreœliæ, kto by³ rzeczywistym ich odkrywc¹.
Mo¿emy jedynie stwierdziæ, ¿e nazwa Falklandy funkcjonuje od 1690 r., kiedy to brytyjscy
marynarze nazwali tak archipelag na czeœæ
ówczesnego skarbnika królewskiej armady.
Geneza miana Malwiny jest nieco bardziej
zawi³a. W 1701 r. dotar³a na wyspy grupa
kolonizatorów francuskich. Jako ¿e wyruszyli oni
z Saint Malo w Bretanii, uczcili ten fakt nadaniem
nowoodkrytym ziemiom nazwy Iles Malouines

(z fr. mieszkañcy Malo), co wykorzystali
póŸniejsi przybysze hiszpañscy, zmieniaj¹c
nazwê na Islas Malvinas. Zgodnie z traktatem
z Tordesillas O podziale Nowego Œwiata (uk³ad
pomiêdzy Hiszpani¹ i Portugali¹ z 1494 r.
zak³adaj¹cy podzia³ odkrytych i potencjalnie
istniej¹cych ziem na zachód od Oceanu
Atlantyckiego, tworz¹cy liniê graniczn¹
w odleg³oœci 370 mil morskich na zachód od
Wysp Zielonego Przyl¹dka), Malwiny zosta³y
oddane pod zwierzchnoœæ Hiszpanii. Z biegiem
lat sytuacja poszczególnych pañstw europejskich uleg³a zmianie i mimo ostrych sprzeciwów
Hiszpanie nie byli w stanie zapobiec przejêciu
kontroli nad archipelagiem przez Francuzów
w 1764 r. Ju¿ w dwa lata póŸniej w³asn¹,
konkurencyjn¹ koloniê za³o¿yli w innej czêœci
wysp Brytyjczycy, na co Francuzi, os³abieni
pora¿k¹ w wojnie siedmioletniej, zdecydowali siê
sprzedaæ swoj¹ koloniê Hiszpanii za pewnym
odszkodowaniem – licz¹c tak¿e na wywo³anie
os³abiaj¹cego obie strony sporu brytyjskohiszpañskiego. W 1770 r. po raz pierwszy na
Falklandy zawitali Argentyñczycy, wówczas
jeszcze mieszkañcy kolonii kraju Karola III
Hiszpañskiego, przepêdzaj¹c stamt¹d osadników brytyjskich. Po 40 latach panowania nad
wyspami, w Argentynie wybuch³o powstanie
wymierzone w europejsk¹ metropoliê, a problemy zewnêtrzne doprowadzi³y do utraty kontroli
nad Falklandami. W krótkim czasie sta³y siê one
domen¹ brytyjskich i amerykañskich k³usowników, którzy polowali tam na foki.
W 1826 r. proklamowano Republikê
Argentyñsk¹, a po trzy latach pochodz¹cy
z Francji Louis Vernet zosta³ mianowany pierwszym Gubernatorem Falklandów. Dosz³o
wówczas do incydentu z trzema statkami
amerykañskimi operuj¹cymi u wybrze¿a
(Ryszard Badowski wykorzysta³ to jako dowód
na niezmiennie z³e stosunki argentyñskoamerykañskie,
co
jest
ewidentnym

98
nadu¿yciem1). Do kolejnej zmiany zwierzchnoœci
nad Malwinami dosz³o na pocz¹tku 1833 r., kiedy
brytyjski statek Clio z kapitanem Johnem
Onslow’em dokona³ aneksji wysp na rzecz
Korony Brytyjskiej. Argentyñczycy nigdy nie
pogodzili siê w tym wydarzeniem. „The Sunday
Times” tak t³umaczy³ atak Latynosów z 1982 r.:
„Ka¿dy Argentyñczyk z mlekiem matki nabiera
przeœwiadczenia, ¿e Anglicy ukradli wyspy
Argentynie, tote¿ ju¿ nigdy nie da siê przekonaæ,
¿e by³o inaczej [...] Ka¿da wioska w kraju ma co
najmniej jedn¹ uliczkê, nosz¹c¹ nazwê tych
wysp.”2 Wœród wyspiarzy buntuj¹cych siê
przeciw brytyjskiej obecnoœci na Malwinach
zapamiêtano nazwisko Antonio Rivero, jednego
z gaucho (pasterzy argentyñskich). Pocz¹tkowo
by³ uwa¿any niemal za bohatera narodowego
(wystawiono mu pomnik), jednak póŸniejsza,
bardziej wnikliwa analiza jego losów (walczy³
z Brytyjczykami nie ze wzglêdów patriotycznych,
ale by³ przez nich poszukiwany za dokonanie
wraz z kilkoma kompanami morderstwa)
sprawi³a, ¿e nawet junta argentyñska nie podjê³a
wysi³ków na rzecz przywo³ania ducha Rivero
w dwudziestowiecznych dzia³aniach wojennych.
Przez kolejnych 150 lat spór trwa³ nadal,
przede wszystkim na polu propagandowym.
W pierwszej po³owie XX w. Falklandy-Malwiny
mia³y ró¿n¹ przynale¿noœæ w atlasach i na
znaczkach argentyñskich oraz brytyjskich.
Sytuacji nie zmieni³y obie wojny œwiatowe,
w trakcie których wyspy odegra³y pewn¹ rolê –
to tutaj w 1917 r. brytyjska flota rozbi³a okrêty
admira³a von Spee, wczeœniejszego zwyciêzcy
spod Coronel, k³ad¹c kres potêdze niemieckiej
w tym rejonie Atlantyku. Podczas II wojny
œwiatowej Falklandy s³u¿y³y jako jedna z baz
alianckich, nie spe³ni³y jednak swojego zadania
(pilnowania po³¹czenia miêdzy Atlantykiem
a Oceanem Spokojnym), gdy¿ kilkakrotnie
w pobli¿u przep³ywa³y operuj¹ce na obu
akwenach kr¹¿owniki niemieckie. Kwestia
Falklandów pozosta³a nieuregulowana, o czym
najlepiej œwiadczy nastêpuj¹ca anegdota:
prezydent Peron (rz¹dzi³ w latach 1946-1955
i 1973-1974) odwiedzi³ college dla m³odych
Falklandczyków w Argentynie (jeden z dowodów na okresy odprê¿enia w relacjach brytyjskoR. Badowski, Wojna u progu Antarktydy, s. 100.
Tam¿e, s. 10.
3
Tam¿e, s. 25.
1
2

argentyñskich). Zapyta³ jednego z uczniów,
do kogo nale¿¹ Falklandy i otrzyma³ odpowiedŸ
„do Anglii z rana, do Argentyny po po³udniu”.
Rezolutny uczeñ nawi¹za³ do faktu, ¿e rano
uczono historii po angielsku i z brytyjskich
podrêczników, a po po³udniu po hiszpañsku
i z argentyñskich podrêczników3 .
Pocz¹wszy od 1964 r. niemal regularnie
dochodzi³o do napiêæ pomiêdzy obydwoma
krajami (wprawdzie w 1959 r. Brytyjczycy,
Argentyñczycy i Chilijczycy podpisali traktat
antarktyczny, ale wy³¹cza³ on ze sporów tylko
tereny miêdzy Antarktyd¹ a 60o szerokoœci
geograficznej po³udniowej, nie obj¹³ zatem
le¿¹cych w okolicach równole¿nika 50o S).
8 wrzeœnia 1964 r. na lotnisku w Port Stanley
(stolica Falklandów) wyl¹dowa³ argentyñski pilot
i zatkn¹³ tam flagê swojego kraju. Dwa lata
póŸniej 18 m³odych ludzi przeprowadzi³o
demonstracjê na rzecz „oddania Argentyñczykom Malwin”. W tym samym czasie bardzo
zaostrzy³ siê spór argentyñsko-chilijski o trzy
wysepki w cieœninie Beagle – ryzyko wojny
wydawa³o siê wszystkim tak du¿e, ¿e w mediacjê zaanga¿owa³ siê papie¿ Jan Pawe³ II.
Sytuacja ta pokaza³a bardzo jasno, ¿e ju¿
pierwsza junta (rz¹dz¹ca z przerwami w latach
1955-1973) zamierza³a doprowadziæ do
znacz¹cego umocnienia wp³ywów argentyñskich w rejonie Antarktydy nawet za cenê
konfrontacji zbrojnej. Wspomniana na pocz¹tku
artyku³u rezolucja ONZ (1969) doprowadzi³a
tylko do krótkotrwa³ego odprê¿enia w relacjach
brytyjsko-argentyñskich.
Kiedy w 1974 r. po œmierci Peróna do
w³adzy dosz³a junta wojskowa, Argentyna
znajdowa³a siê w powa¿nym kryzysie gospodarczym. Nieudolne rz¹dy wojskowych
i narastaj¹cy terror doprowadzi³y kraj do groŸby
obalenia w³adzy. Trzykrotnie zmieniano g³owê
pañstwa, w 1981 r. do w³adzy doszed³,
zastêpuj¹c Roberto Violê, genera³ Leopoldo
Galtieri. To on zdecydowa³ siê na inwazjê na
Falklandy, która wydawa³a siê jedynym
sposobem na skanalizowanie narastaj¹cej
frustracji ludnoœci argentyñskiej na cel inny ni¿
obalenie junty. Galtieri mia³ te¿ œwiadomoœæ
poparcia ze strony amerykañskiej, gdy¿

„To jest wojna idiotów”. Wojna falklandzka 1982 w stosunkach miêdzynarodowych
prezydent Reagan w³¹czy³ Argentynê do grona
sojuszników ze wzglêdu na jej silny antykomunizm. Przygotowania do operacji „Blue”
(dziel¹cej siê na operacjê „Rosario" – zajêcie
Malwin – oraz operacjê „Alfa", czyli zajêcie
Po³udniowej Georgii) ruszy³y pe³n¹ par¹
w po³owie marca 1982 r., ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e trwa³y od kilku lat.

Wojna falklandzka w stosunkach
miêdzynarodowych
Nie sposób zrozumieæ konfliktu
falklandzkiego bez znajomoœci ówczesnej
sytuacji miêdzynarodowej; wa¿na jest równie¿
sytuacja wewnêtrzna obu krajów. Argentyna po
kolejnych dyktatorskich rz¹dach popada³a
w ruinê gospodarcz¹ i tylko zwrócenie uwagi
opinii publicznej w stronê spraw zewnêtrznych
mog³o uratowaæ Galtieriego, który, maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e w mentalnoœci przeciêtnego
Argentyñczyka Malwiny s¹ okupowane przez
Brytyjczyków, zdecydowa³ siê na szybki atak.
Nie by³ to jednak krok ca³kowicie nieprzemyœlany
– odpowiednio dobrano porê roku, plan walki (do
momentu zatopienia General Belgrano) tak¿e
wydawa³ siê odpowiedni. Argentyñczycy nie
docenili jednak si³y i determinacji Imperium
Brytyjskiego. Nie by³o to trudne, skoro podobnie
myœleli sami Brytyjczycy. Po kilkunastu latach
dekolonizacji i systematycznym ograniczeniu
wydatków na cele wojskowe przez laburzystów
osoby marz¹ce o restauracji dawnego Imperium
by³y w mniejszoœci. Znany z II wojny œwiatowej
patriotyzm brytyjski nie znajdowa³ ujœcia
w polityce wewnêtrznej ani zewnêtrznej. Atak
Argentyny okaza³ siê wiêc wrêcz korzystny dla
premier Margaret Thatcher, gdy¿ pozwoli³ o¿ywiæ
ducha brytyjskiego i o¿ywi³ krajowy przemys³,
g³ównie stoczniowy. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e Brytyjczycy planowali lub prowokowali
militarne dzia³ania przeciwnika.
Pierwszym wa¿nym aktem prawnym
w zwi¹zku z rozpoczêciem wojny by³o wydane
2 kwietnia oficjalne oœwiadczenie w³adz
Argentyny o przejêciu w³adzy nad Malwinami
i Po³udniowym Sandwichem. Zawiera³o ono
tak¿e decyzje o powo³aniu gen. Menendeza
gubernatorem, zapis o wprowadzeniu godziny
policyjnej, przejêciu przez Argentynê kontroli
nad wymiarem sprawiedliwoœci i oœwiatê,
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uczynienie hiszpañskiego jêzykiem urzêdowym.
Galtieri uzasadni³ agresjê „koniecznoœci¹
po³o¿enia kresu niekoñcz¹cemu siê zwlekaniu
przez Wielk¹ Brytaniê z dzia³aniem na rzecz
rozwi¹zania problemu w celu utrwalenia swej
dominacji nad wyspami i strefami wp³ywów”.
Ju¿ dzieñ póŸniej pierwszy sukces
dyplomatyczny osi¹gnêli Brytyjczycy: przekonali
antykolonialn¹ Radê Bezpieczeñstwa ONZ
o s³usznoœci w³asnych postulatów i doprowadzili
do stworzenia rezolucji wzywaj¹cej Argentynê
do natychmiastowego wycofania wojsk
z Falklandów. Za rezolucj¹ nr 502 z 3 kwietnia
1982 r. by³o dziewiêciu cz³onków Rady, Panama
by³a przeciw, wstrzyma³y siê Polska, Hiszpania,
ZSRR i Chiny, co pokaza³o izolacjê Argentyny
na arenie miêdzynarodowej. By³ to przede
wszystkim wielki sukces akredytowanego przy
ONZ Ambasadora Wielkiej Brytanii, Tony’ego
Parsona. Tymczasem w kraju dzia³ania wojenne
spotka³y siê z akceptacj¹ Izby Gmin i Izby
Lordów, a media rozpoczê³y poszukiwania
winnego utraty wysp. Zosta³ nim uznany minister
spraw zagranicznych, lord Carrington. Jego
nastêpc¹ zosta³ Francis Pym.
5 kwietnia w Waszyngtonie zebra³o siê
nadzwyczajne posiedzenie Organizacji Pañstw
Ameryki (OPA). Wiêkszoœæ pañstw popar³o
roszczenia argentyñskie, ale wstrzemiêŸliwie
oceni³o dzia³ania zbrojne (np. Brazylia). Pe³ne
poparcie Buenos Aires otrzyma³o od Wenezueli,
Kuby, Peru i Salwadoru. Dzieñ póŸniej brytyjski
rz¹d okreœli³ jako priorytet uzyskanie poparcia
Stanów Zjednoczonych – tak¿e cz³onka OPA.
Reagan stara³ siê unikn¹æ opowiedzenia siê
z jedn¹ ze stron wi¹¿¹cego siê z utrat¹
sojusznika. Nie zgodzi³ siê na wprowadzenie
sankcji, ale przerwa³ dostawy broni, amunicji
i czêœci zamiennych do sprzêtu wojskowego,
przychylaj¹c siê tym samym do postanowieñ
rezolucji nr 502. USA proponuj¹ tak¿e mediacjê
– misjê dyplomatyczn¹ okreœla amerykañski
sekretarz stanu, Alexander Haig. W rozmowie
z ministrem spraw zagranicznych Argentyny,
Nicanorem Costa Mendezem, s³yszy, ¿e mo¿liwy
jest „honorowy i sprawiedliwy pokój”, ale
suwerennoœæ Malwin pozostaje poza dyskusj¹.
Haig przekonuje jednak Argentynê do rezygnacji
z apelu o pomoc do sygnatariuszy Miêdzynarodowego Traktatu Wzajemnej Pomocy, czyli
Traktatu z Rio (TIAR, 1947 r.). Thatcher zaœ
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odpowiada na propozycjê pokoju, ¿e warunkiem
rozpoczêcia negocjacji jest wycofania wojsk
argentyñskich z Falklandów. Londyn apeluje do
rz¹dów krajów Wspólnot Europejskich, USA,
Japonii, Australii i Nowej Zelandii o objêcie
Argentyny ca³kowitym zakazem dostaw broni
i sprzêtu wojskowego, zakazem eksportu
(przynajmniej czêœciowym), zaprzestaniem
udzielania wsparcia kredytowego eksporterom
i samej Argentynie. Wspólnota wprowadza
miesiêczne embargo na import argentyñskich
towarów, z pozosta³ych krajów tylko Chile
przychyla siê do apelu Zjednoczonego Królestwa. 8 kwietnia Haig jest w Wielkiej Brytanii, ale
jego propozycja wycofania wojsk argentyñskich
i przejêcia kontroli przez neutraln¹ amerykañsko-kanadyjsk¹ komisjê zostaje odrzucona. Trzy
dni póŸniej amerykañski negocjator wyje¿d¿a
z Argentyny, ponownie nie osi¹gn¹wszy ¿adnych ustêpstw ani nawet obietnic. 12 kwietnia
pojawia siê ju¿ konkretna propozycja Haiga. Jej
warunki s¹ nastêpuj¹ce:
1. Wielka Brytania i Argentyna wycofuj¹
swoje si³y z Falklandów.
2. Strony zaprzestaj¹ wzmacniania
swoich si³ na wyspach i w rejonie, zaœ si³y wycofane wracaj¹ do swoich typowych (rutynowych)
czynnoœci.
3. Obowi¹zki gubernatora przejmie
specjalnie powo³ana komisja, w sk³ad której
wejd¹ przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii
i Argentyny.
4. Sankcje gospodarcze i ekonomiczne
na³o¿one na Argentynê zostan¹ zniesione.
5. Na Wyspach Falklandzkich przywrócony zostanie lokalny samorz¹d oraz organa
ustawodawcze i wykonawcze, w sk³ad których
wejd¹ równie¿ przedstawiciele spo³ecznoœci
argentyñskiej.
6. Komisja podejmie dzia³ania na rzecz
wznowienia i zacieœnienia po³¹czeñ komunikacyjnych i wiêzi handlowych pomiêdzy wyspami
a Argentyn¹.
7. Negocjacje w sprawie trwa³ego porozumienia prowadzone bêdê w zgodzie z celami
i pryncypiami Karty Narodów Zjednoczonych4 .
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Wielka Brytania uznaje propozycjê za
„interesuj¹c¹”, nie odrzuca jej (ciekawa jest
odpowiedŸ Thatcher na argument Haiga, ¿e przy
ewakuacji Galtieri i jego junta nie utrzymaj¹ siê
przy w³adzy: „przy wstrzymaniu na tym etapie
dzia³añ wojskowych to ja siê nie utrzymam
w Izbie Gmin”). W rozmowie telefonicznej
z Haigiem Mendez stwierdza, ¿e warunkiem
sine qua non rozpoczêcia rokowañ jest
argentyñski gubernator wysp i argentyñska flaga
przed jego siedzib¹. To wydaje siê koñcem
negocjacji, jednak Mendez wkrótce ³agodzi
warunki – ¿¹da wycofania brytyjskiej eskadry
interwencyjnej, zniesienia blokady archipelagu,
przywrócenia przez Wielk¹ Brytaniê normalnych
stosunków ekonomicznych z Argentyn¹
i pozostawienia flagi Argentyny na wyspie jako
symbolu suwerennoœci. Tymczasem Kreml
poprzez „Prawdê” zarzuca USA zaanga¿owanie
po stronie Wielkiej Brytanii. Nastêpnego dnia
(13 kwietnia) negocjacje proponuje OPA,
ale sama jest podzielona i oferta za³amuje siê.
14 kwietnia tzw. debata falklandzka ustala
pryncypia brytyjskie – wycofanie wojsk
argentyñskich z Falklandów i dependencji, wola
mieszkañców wysp ma odegraæ kluczow¹ rolê
w okreœleniu jej przysz³oœci. Kolejny dzieñ
przynosi jeszcze jedn¹ bezowocn¹ wizytê Haiga
w Buenos Aires. Parê dni póŸniej to Pym pojawia
siê w Waszyngtonie, odrzuca jednak propozycjê
pokoju, wed³ug której Europejczycy mieliby
zatrzymaæ i rozformowaæ wojska zmierzaj¹ce ku
Falklandom. 26 kwietnia, ju¿ po wprowadzeniu
Morskiej Strefy Zamkniêtej, padaj¹ propozycje
mediacji ze strony dwóch Meksykanów –
prezydenta kraju Lopeza Portillo i sekretarza
generalnego ONZ, Pereza de Cuellara.
28 kwietnia ma miejsce sesja OPA, USA
(dzia³aniami zakulisowymi) doprowadza do
na³o¿enia na Argentynê sankcji. Haig obarcza
Argentyñczyków win¹ za wojnê, kiedy jego misja
za³amuje siê. Zostaje przyjêta rezolucja wzywaj¹ca Zjednoczone Królestwo do zaprzestania
dzia³añ zbrojnych i podtrzymuj¹ca prawo
Argentyny do wysp (za jest 17 pañstw,
wstrzymuj¹ siê USA, Chile, Kolumbia oraz
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Trynidad i Tobago). Nastêpnego dnia Argentyna
formalnie odrzuca propozycjê Haiga, co koñczy
jego misjê pokojow¹. 30 kwietnia Stany
Zjednoczone anga¿uj¹ siê po stronie Wielkiej
Brytanii – to wielki sukces brytyjskiej dyplomacji.
O ile zdobycie Georgii nie nios³o daleko
id¹cych konsekwencji dyplomatycznych, o tyle
zatopienie Belgrano jest ju¿ wydarzeniem
o powa¿nych skutkach. Irlandia ¿¹da zwo³ania
sesji Rady Bezpieczeñstwa ws. brytyjskiej
agresji, ale dyplomacja brytyjska udaremnia ten
zamiar. Mimo to na Londyn wywierane s¹ silne
naciski, aby wstrzymaæ dzia³ania wojenne i zacz¹æ negocjacje pod auspicjami ONZ, Francji
i Niemiec. W tym samym czasie Argentyna
odrzuca peruwiañsk¹ propozycjê pokoju.
Londyn zaprasza sekretarza generalnego ONZ
Pereza de Cuellara i ¿¹da od Argentyny prawa
do decyzji mieszkañców Falklandów w kwestii
przynale¿noœci (wiêkszoœæ wyspiarzy to
Brytyjczycy, wiêc wynik referendum by³by raczej
przes¹dzony) i wycofania garnizonu. Tê mo¿liwoœæ zdecydowanie odrzuca Argentyna. Wydaje
siê, ¿e wszystko prowadzi do rozstrzygniêcia
si³owego, ale nieoczekiwanie 6 maja oba kraje
wstêpnie akceptuj¹ plan sekretarza Javiera
Pereza de Cuellara (Wielka Brytania liczy na
wyjœcie Argentyñczyków z Falklandów,
Argentyna chce utrzymania przy sobie Malwin).
Obie strony trwaj¹ w „zawieszeniu negocjacyjnym” przez kilkanaœcie dni. W tym czasie
17 maja po konsultacjach Francja zgadza siê
podtrzymaæ sankcje, Hiszpania i W³ochy je
³agodz¹. 18 maja zostaje podjêta decyzja
o desancie, dzieñ póŸniej ma miejsce powa¿ny
kryzys negocjacji, które 20 maja, w obliczu
nieuchronnej inwazji Brytyjczyków, zostaj¹
zakoñczone. Cztery dni póŸniej „Prawda”
napisa³a: „dla imperialistów z USA i Wielkiej
Brytanii oraz NATO dzia³ania wojenne na
po³udniowym Atlantyku stanowi¹ poligon
doœwiadczalny wojny morskiej. Imperializm
przez agresjê wobec Argentyny chce daæ
«nauczkê» wszystkim krajom rozwijaj¹cym
siê”5 . By³o ju¿ wtedy jednak jasne, ¿e nawet
najdalej id¹ce deklaracje nie sk³oni¹ Argentyny
do zawarcia sojuszu z ZSRR. 26 maja Rada
Bezpieczeñstwa ONZ udzieli³a sekretarzowi
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generalnemu mandatu do podjêcia dzia³ania ws.
przerwania dzia³añ wojennych i wprowadzenia
w ¿ycia postanowieñ rezolucji 503, ale
Brytyjczycy odmówili jakichkolwiek negocjacji,
maj¹c zdecydowan¹ przewagê. Margaret
Thatcher wyrazi³a przekonanie, ¿e skoro przez
siedem tygodni negocjacje nic nie przynios³y,
to teraz niew³aœciwe by³oby przekazanie w³adzy
nad wyspami stronie trzeciej. Ostatecznie,
po weto USA i Zjednoczonego Królestwa,
nie przyjêto rezolucji proponowanej przez
Hiszpaniê i Panamê, wzywaj¹cej do zaprzestania walk. Jest to ostatni ju¿ akord dzia³añ dyplomatycznych – po szybkim zwyciêstwie Wielkiej
Brytanii i bezwarunkowej kapitulacji Argentyñczyków o wszystkim rozstrzyga jedna strona.
Warto na chwilê z³amaæ chronologiê
i przeanalizowaæ dzia³ania brytyjskiego MSZ
podczas wojny, prawdziwy chrzest bojowy dla
nowego ministra Francisa Pyma. Jak pisze
Lawrence Freedman6 , celem Pyma by³a
legitymizacja dzia³añ Wielkiej Brytanii, uzyskanie
zgody opinii publicznej na w³asne dzia³ania oraz
umiejêtne wywa¿enie u¿ytych œrodków
politycznych i militarnych. Wiêkszoœæ krajów nie
by³a pewna, jaka jest motywacja Wielkiej Brytanii
do wziêcia udzia³u w tej wojnie, pozornie
bezsensownej z punktu widzenia polityki czy
ekonomii. Co wiêcej, ambasador USA przy ONZ,
Jeanne Kirkpatrick, by³a przywódczyni¹ silnej
grupy proamerykañskiej przy prezydencie
Reaganie, a europejscy cz³onkowie ówczesnej
Rady Bezpieczeñstwa, Hiszpania i Irlandia, sami
mieli konflikty o tereny z Wielk¹ Brytani¹.
W Europie Pym móg³ liczyæ na zdecydowanie
i silne poparcie Francji, najbli¿szego wtedy
sojusznika, który od razu wprowadzi³ embargo.
RFN, mimo niechêci do embargo, jako cz³onek
Wspólnot Europejskich popar³o Brytyjczyków,
ale odciê³o siê od jednoznacznej akceptacji ich
sposobu dzia³ania (chocia¿by dlatego, ¿e a¿
28% importu z Argentyny do WE stanowi³ import
niemiecki). We W³oszech istnia³o silne lobby
argentyñskie (wiele osób w Argentynie by³o
pochodzenia w³oskiego, w tym sam Leopoldo
Galtieri), a g³êboka wiara W³ochów w skutecznoœæ negocjacji sprawi³a, ¿e tym bardziej byli oni
niechêtni wojnie. Ostatecznie przystali na

Za: R. Badowski, dz. cyt., s. 249.
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najkrótsze i najmniej uci¹¿liwe embargo
w ramach UE. Hiszpania popiera³a Argentynê,
ale ba³a siê uczyniæ to otwarcie, nie chc¹c
zaszkodziæ swojej kandydaturze do NATO i WE,
poprzesta³a na s³ownych deklaracjach
i g³osowaniach za pokojowym rozwi¹zaniem na
sesjach ONZ. Grecja natomiast wyraŸnie
popar³a Brytyjczyków, dopatruj¹c siê w sporze
brytyjsko-argentyñskim analogii ze spraw¹
Cypru. Irlandia, od d³u¿szego czasu skonfliktowana ze Zjednoczonym Królestwem (uku³o siê
wrêcz powiedzenie: „k³opot Anglii to szansa
Irlandii”), obawia³a siê, ¿e podobna sytuacja
bêdzie mia³a tak¿e miejsce w Irlandii Pó³nocnej.
Popiera³a zatem Argentynê (i by³ to licz¹cy siê
g³os), by³a bowiem w tym czasie cz³onkiem Rady
Bezpieczeñstwa. Na skutek tej postawy przez
pewien okres w Wielkiej Brytanii dosz³o nawet
do bojkotu irlandzkich towarów.
Europa, chocia¿ podzielona, na ogó³
wspar³a w dyplomacji dzia³ania brytyjskie.
Najwiêkszym problemem pozosta³o jednak
przekonanie USA. Wprawdzie amerykañscy
politycy pamiêtali o tym, ¿e raz ju¿ porzucili
swojego brytyjskiego sojusznika (w 1956 r.
podczas konfliktu sueskiego) i chcieli dzia³ania
brytyjskie, ale jednoczeœnie bali siê porzuciæ
Argentynê, któr¹ dotychczas popierali. Panowa³o przekonanie, ¿e Argentyna mo¿e wówczas
zwróciæ siê w stronê Moskwy, a ka¿dy nastêpny
rz¹d bêdzie budowa³ nastrój rewan¿yzmu.
Znamienna jest w tym kontekœcie wypowiedŸ
dyplomacji amerykañskiej przezna-czona dla
Brytyjczyków: „W naszym interesie nie le¿y
ca³kowita kapitulacja i upokorzenie Argentyñczyków”. USA dostrzega³o trzy zagro¿enia:
radykalizacjê Argentyny, alienacjê Ameryki
£aciñskiej, stworzenie szansy dla Zwi¹zku
Radzieckiego. Obawy okaza³y siê nieuzasadnione, a stereotyp Latynosów gotowych dla honoru
zwi¹zaæ siê nawet z najwiêkszym wrogiem –
komunistami – okaza³ siê nies³uszny. Argentyna
nie dokona³a zdecydowanego ruchu w stronê
bloku sowieckiego, choæ na pocz¹tku czerwca
argentyñski minister spraw zagranicznych,
Nicanor Costa Mendez, spotka³ siê z Fidelem
Castro i otrzyma³ od niego kontrakt w wysokoœci
100 milionów dolarów. Brytyjczycy nie przyjêli do
wiadomoœci amerykañskich obaw, ¿e nastêpca
7

L. Freedman, dz. cyt., s. 19.

Galtieriego mo¿e byæ jeszcze wiêkszym ni¿ on
radyka³em, a upokorzenie Argentyñczyków
mo¿e obróciæ siê przeciw upokarzaj¹cym.
To podejœcie okaza³o siê s³uszne – gniew t³umów
obróci³ siê do wewn¹trz, przeciw juncie,
i doprowadzi³ do obalenia Galtieriego. Mieszkañcom Argentyny bardziej ni¿ na poszukiwaniu
wrogów zewnêtrznych zale¿a³o na odbudowaniu
gospodarki. Jak pisze Freed-man, „problemem
nie by³o, czy Argentyna odrzuci kapitalizm, ale
czy kapitalizm nie odrzuci Argentyny”7 .
Zwi¹zek Radziecki doœæ wyraŸnie popar³
Argentyñczyków, chc¹c w ten sposób umocniæ
swoj¹ pozycjê w regionie i zdobyæ nowych
sympatyków, nie zdecydowa³ siê jednak na
dostarczenie sprzêtu wojskowego (do u¿ycia
którego Latynosi i tak nie byli przeszkoleni),
poprzestaj¹c na przekazywaniu informacji
o ruchach wojsk brytyjskich. Poza tym silny
antykomunizm junty Galtieriego uniemo¿liwi³
b³yskawiczn¹ woltê na lewo.
Ostateczn¹ decyzjê o przysz³oœci wysp
mieli jednak podj¹æ zwyciêzcy. Kolejna debata
falklandzka (która mia³a miejsce w czerwcu)
ujawni³a trzy koncepcje. Healeg, szef Partii
Pracy, wzywa³ do wycofania wojsk brytyjskich
i przekazania suwerennej w³adzy w rêce ONZ.
Lewe skrzyd³o Partii Konserwatywnej lansowa³o
pomys³ powo³ania komisji miêdzynarodowej
z udzia³em co najmniej jednego pañstwa
Ameryki Po³udniowej. Jednak najwiêkszym
poparciem cieszy³a siê akceptowana przez
wiêkszoœæ cz³onków Partii Konserwatywnej koncepcja utrzymania kilkutysiêcznego garnizonu
i silnego lotnictwa na Falklandach, pozostaj¹cych pod pe³nym zwierzchnictwem brytyjskim
i to ten pomys³ zosta³ wprowadzony w ¿ycie.

Tajemnice wojny
Chocia¿ od zakoñczenia dzia³añ wojennych minê³o 25 lat, wiele posuniêæ zarówno
dyplomatycznych, jak i militarnych pozostaje
(pozornie) niezrozumia³ych. Dobitnie pokazuje
to wypowiedŸ Vernona Waltersa, doradcy
Reagana ds. latynoamerykañskich, który 10
maja powiedzia³ dziennikarzom o wojnie
falklandzkiej: „To jest wojna idiotów”. Nieco
bardziej dyplomatycznie, ale podobnie co do

„To jest wojna idiotów”. Wojna falklandzka 1982 w stosunkach miêdzynarodowych
sensu, wyrazi³ siê przedstawiciel Irlandii w ONZ:
„To jest wojna, która w ogóle nie powinna by³a
siê wydarzyæ”8 .
Z wojn¹ t¹ wi¹¿e siê tak¿e wiele tajemnic.
Pierwsz¹ z nich jest zaanga¿owanie Zwi¹zku
Sowieckiego po stronie Argentyny. Wiadomo,
¿e pierwsza propozycja pomocy pad³a ju¿
6 kwietnia, a dziesiêæ dni póŸniej jednostki
brytyjskie zauwa¿y³y dwa okrêty „badawcze”
(z których jeden by³ wysoce wyspecjalizowan¹
i nowoczesn¹ jednostk¹ rozpoznania radioelektronicznego) pod bander¹ ZSRR w argentyñskiej bazie Ushuaia. Bardzo prawdopodobne
(ale niepotwierdzone) jest te¿, ¿e Argentyñczycy
dysponowali danymi z obserwacji satelitarnej
Sowietów, ale wspó³praca ta nie rozwinê³a siê
dalej ze wzglêdu na ró¿nice polityczne.
Zagadk¹ mo¿e byæ tak¿e pytanie, jak to
mo¿liwe, ¿e znacznie mniej liczebne oddzia³y
brytyjskie odnios³y seriê zwyciêstw. Tutaj
wystarczy odwo³anie do liczb i faktów – zespó³
brytyjski by³ zbalansowany, silny i nowoczesny,
a ograniczenie liczebnoœci pozwoli³o unikn¹æ
problemów z aprowizacj¹. Si³y argentyñskie dysponowa³y zbli¿onym potencja³em, ale s³absze
wyszkolenie, niezrównowa¿enie ró¿nych typów
broni, mizerna wspó³praca okrêtów i lotnictwa,
problemy z operowaniem daleko od baz i ma³a
mobilnoœæ przyczyni³y siê do ich ostatecznej
pora¿ki. Wprawdzie brytyjskie okrêty by³y podatne na uszkodzenia, a ich radiolokacja s³aba,
co spowodowa³o du¿e straty floty, nie zadecydowa³o jednak¿e o losach wojny. Na l¹dzie przeszkoleni, przystosowani do ciê¿kich warunków
¿o³nierze brytyjscy potrafili pokonaæ nawet
trzykrotnie liczniejsze oddzia³y argentyñskie
z³o¿one z niedoœwiadczonych, m³odych
poborowych.
8 czerwca mia³ miejsce jeszcze jeden, do
dziœ niewyjaœniony, incydent. 480 mil morskich
na po³udniowy wschód od Falklandów, amerykañski superzbiornikowiec Hercules zosta³
zaatakowany rakietami przez niezidentyfikowany czterosilnikowy samolot i odniós³
nieznaczne uszkodzenia. Wed³ug kapitana atak
nast¹pi³ po zignorowaniu ultimatum o skierowaniu siê do portu argentyñskiego pod groŸb¹
u¿ycia broni, co rodzi³oby wniosek, ¿e by³ to
samolot argentyñski poszukuj¹cy statków
utrzymuj¹cych ³¹cznoœæ pomiêdzy Falklandami
8
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i Po³udniow¹ Georgi¹. Argentyñskie w³adze
stwierdzi³y, ¿e atak na amerykañski statek by³
brytyjsk¹ prowokacj¹.
Wœród tajemnic wojny pojawia siê tak¿e
wyjaœnienie przyczyn wojny poprzez losy
Kompanii Wysp Falklandzkich. Mia³a to byæ firma
nale¿¹ca do prywatnych inwestorów brytyjskich,
wœród których (mówi³ o tym nawet minister spraw
zagranicznych Nicanor Costa Mendez) mia³ siê
znaleŸæ Denis Thatcher , m¹¿ Margaret,
a zdaniem niektórych nawet sama ¯elazna
Dama. Tymczasem argentyñski milioner Cesar
Seravia podobno próbowa³ nabyæ akcje
Kompanii (które niebawem, po doniesieniach
o znajduj¹cych siê w pobli¿u z³o¿ach ropy
naftowej, mia³yby zwielokrotniæ swoj¹ wartoœæ),
oferuj¹c przekazanie czêœci akcji mieszkañcom
wyspy. Na skutek tych wydarzeñ Argentyna
mia³a te¿ wejœæ w spory z miêdzynarodowymi
koncernami naftowymi, które wp³ynê³y na
postawê pañstw zachodnich w konflikcie. Trzeba
jednak odnotowaæ, ¿e powy¿sza hipoteza nie
jest poparta ¿adnymi materialnymi dowodami.
Bardzo ciekawa jest tak¿e rola, jak¹
odegra³y w konflikcie media. O ile w Argentynie
by³y one po prostu tub¹ propagandy, tak jak na
ogó³ ma to miejsce we wspó³czesnych
konfliktach, o tyle media brytyjskie sprawia³y
wra¿enie, jakby prowadzi³y wrêcz sabota¿
w stosunku do w³asnej armii. Szokuj¹ce by³o
wydarzenie w przeddzieñ ataku na Goose
Green: BBC og³osi³o wówczas, ¿e Brytyjczycy
szykuj¹ atak Gen. Menendez uzna³ to za
dezinformacjê, nie wierz¹c w tak du¿¹ mobilnoœæ
armii brytyjskiej i ten b³¹d móg³ kosztowaæ go
pora¿kê. £ukowiak wspomina:
Kiedy BBC donios³o ca³emu œwiatu,
¿e zamierzamy nacieraæ na Goose Green,
byliœmy okopani w sile batalionu wokó³
pewnego domu w Camilla Creek.
Przybyliœmy tam po zmroku [...] Kiedy tylko
w radiu powiedzieli o przygotowywanym
natarciu na Goose Green, rozkazano nam
wyleŸæ z szopy i wynieœæ siê z Camilla Creek
[...]. Jako ¿e Robert Fox by³ „naszym
cz³owiekiem z BBC”, zapytaliœmy go,
dlaczego BBC nas zdradzi³o. Odpar³,
¿e wiadomoœci podane na antenie by³y dla
niego równie wielki zaskoczeniem do dla
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nas i zapewni³, ¿e nie mia³ z tym nic
wspólnego. Pu³kownik Jones powiedzia³,
¿e ich zaskar¿y9 .

Okaza³o siê, ¿e odpowiedzialnym za
przeciek by³ minister obrony, John Nott. Jones
zapowiedzia³ oskar¿enie go o ludobójstwo,
a BBC o zdradê, ale zgin¹³ podczas walk.
Kolejnym napiêciem miedzy mediami
a uczestnikami walk by³o podanie informacji
o tym, ¿e wiele argentyñskich bomb okaza³o siê
niewypa³ami. Zdaniem wojskowych, mog³o to
spowodowaæ udoskonalenie ich zapalników,
poniewa¿ w dalszej czêœci zmagañ bomby
wybucha³y ju¿ znacznie czêœciej. Fakty te
ujawniaj¹ przede wszystkim ca³kowit¹ nieznajomoœæ realiów wojny i niezrozumienie sytuacji.
Odleg³a, wrêcz prowincjonalna w swym
charakterze, wojna falklandzka by³a traktowana
przez wiele osób w Królestwie bardzo lekko.
Zbyt lekko, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e na tej
wojnie, jak na ka¿dej, ginêli ludzie.

Bilans wojny i jej skutki
W toku dzia³añ wojennych Wielka
Brytania straci³a 265 zabitych, 384 rannych,
1 zaginionego. Zniszczeniu uleg³y 2 fregaty,
2 niszczyciele i kontenerowiec, a dalszych
17 okrêtów zosta³o uszkodzonych. Podczas
ka¿dego skutecznego ataku na okrêt brytyjski
ofiary wynios³y, wg statystyk, 6 rannych
i 8 zabitych (dla porównania analogiczny atak
podczas II wojny œwiatowej powodowa³ œmieræ
38 osób i ranienie kolejnych 35 podczas ataku
na niszczyciel). Utracono 10 samolotów
i 21 œmig³owców. Koszty prowadzenie wojny
przekroczy³y 900 mln funtów, nowy sprzêt
pokrywaj¹cy uszkodzenia i straty wojenne
kosztowa³ 700 mln funtów, a 424 mln funtów
przeznaczono na rozbudowê infrastruktury
obronnej i utrzymanie garnizonu na Falklandach
do 1984 r. Straty materialne na Falklandach to
200-250 mln funtów.
Po stronie Argentyny zginê³o oko³o 1000
osób, 10 tysiêcy dosta³o siê do niewoli (w tym
ok. 300 rannych). Flota straci³a kr¹¿ownik, okrêt
podwodny, 2 kutry, 3 transportowce, 2 zare-
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kwirowane jednostki falklandzkie. Zniszczonych
zosta³o od 80 do 120 samolotów. £¹czny koszt
prowadzenia dzia³añ wojennych to dla
Argentyñczyków ok. 3 miliardy dolarów.
Wojna falklandzka by³a pierwszym
konfliktem, podczas którego w du¿ym stopniu
wykorzystano systemy komputerowe, wci¹¿
jeszcze bardzo zawodne. Ciekawostk¹ jest to,
¿e do ich bie¿¹cych naprawa u¿ywano np.
elementów domowego tostera, silnika elektrycznego z uszkodzonym akomutatorem, no¿y
kuchennych (zamiast brakuj¹cych elektrod do
spawania stali nierdzewnej). Wielk¹ rolê
odegra³o równie¿ lotnictwo. Brytyjskie statki
powietrzne w znacz¹cy sposób wspar³y
dzia³ania jednostek morskich i l¹dowych,
stanowi¹c nie tylko doskona³¹ broñ obronn¹, ale
tak¿e popisuj¹c siê skutecznymi atakami.
Lotnictwo argentyñskie, mimo s³abszego
uzbrojenia i gorszej jakoœci maszyn, a tak¿e
gorszego sposobu dowodzenia i przeszkolenia
pilotów oraz nieskoordynowania ataków, jest
odpowiedzialne za wiêkszoœæ strat brytyjskich
podczas dzia³añ militarnych.
Konflikt przyniós³ ze sob¹ zmiany
w sytuacji wewnêtrznej obu krajów. W Argentynie bardzo szybko opad³a patriotyczna euforia,
a obywatele przypomnieli sobie o skrajnie z³ej
sytuacji gospodarczej, z inflacj¹ siêgaj¹c¹
130%. Dodatkowe koszty wojny i jej ofiary
doprowadzi³y kraj do wrzenia. Galtieri musia³
ust¹piæ, jego nastêpcami zostali gen. Cristino
Nicolaides i nowy minister spraw zagranicznych
Juan Aguirre Lanari, którzy nie zrezygnowali
z d¹¿enia do odzyskania Malwin, chocia¿ ju¿ nie
na drodze zbrojnej. By³ to jednak pocz¹tek koñca
junty i d³ugiej drogi do demokratyzacji pañstwa.
W Wielkiej Brytanii umocni³a siê pozycja
Margaret Thatcher, choæ nie uniknê³a ona powo³ania komisji maj¹cej zbadaæ zaniedbania przed
i w trakcie wojny. Wytkniêto jej stwierdzenie,
¿e obecny na Falklandach garnizon wystarczy
do obrony przed ewentualnym atakiem
Argentyny. Ju¿ na pocz¹tku konfliktu ze
stanowiskiem ministra spraw zagranicznych
po¿egna³ siê lord Carrington, którego miejsce
zaj¹³ Francis Pym.

„To jest wojna idiotów”. Wojna falklandzka 1982 w stosunkach miêdzynarodowych
Pod jednym wzglêdem strategia Argentyny
zwyciê¿y³a. Wojna umo¿liwi³a zwrócenie
uwagi miêdzynarodowej na sprawê Falklandów, przekona³a Zgromadzenie Ogólne,
¿e jest to problem wymagaj¹cy d³ugofalowych dzia³añ i wywar³a presjê na Wielk¹
Brytanie, aby negocjowa³a powa¿nie10 .

z tym stwierdzeniem Lawrence’a Freedmana
wypada siê zgodziæ. Z perspektywy æwieræwiecza mo¿na tak¿e powiedzieæ, ¿e wojna
pomog³a w pewnym sensie powróciæ Argentynie
do demokracji, kompromituj¹c juntê i jej
dzia³ania. Nie wzmocni³a natomiast pozycji Kuby
i ZSRR, a za³amanie stosunków ZachódAmeryka £aciñska okaza³o siê krótkotrwa³e.
Argentyna nie uzyska³a wsparcia, poniewa¿ nie
zdo³a³a uzyskaæ legitymizacji swoich dzia³añ
przez inne pañstwa i miêdzynarodow¹ opiniê
publiczn¹. Wielka Brytania osi¹gnê³a ten cel tu¿
przed ostateczn¹ bitw¹, jak¹ mia³o byæ oblê¿enie
Port Stanley, choæ ju¿ wczeœniej osi¹ga³a pewne
sukcesy (m. in. sk³oni³a inne pañstwa europejskie do wprowadzenia embargo).
Szczególna w kontekœcie dzisiejszych
badañ na temat podzia³u Pó³noc-Po³udnie jest
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wypowiedŸ Nicanora Mendeza dla „Le Figaro
Magazine” z 31 maja11 :
Nasz kraj przez 17 lat próbowa³
wynegocjowaæ z Wielk¹ Brytani¹ zwrócenie
Malwin-Falklandów. Bezskutecznie, poniewa¿ Wielka Brytania nigdy nie bra³a pod
uwagê takiej mo¿liwoœci, nigdy naprawdê
nie s³ucha³a tego, co mamy do powiedzenia
[...] Po raz pierwszy dochodzi do konfrontacji
Zachód-Zachód, po raz pierwszy mamy
konfrontacjê na linii Pó³noc-Po³udnie i to
konfrontacjê, która bynajmniej nie jest
gospodarcz¹, lecz polityczn¹. Gra toczy siê
o argentyñsk¹ suwerennoœæ na Malwinach,
o mo¿liwoœæ podejmowania przez œrednie
kraje samodzielnych decyzji.

Wojna falklandzka mog³a byæ marginalna
z geograficznego czy militarnego punktu
widzenia. W oczach politologa czy badacza
stosunków miêdzynarodowych okazuje siê
jednak¿e jednym z wa¿niejszych wydarzeñ XX
wieku, o powa¿nych skutkach dla ca³ej polityki
miêdzynarodowej.

10 L. Freedman, V. Gamba-Stonehouse, Signals of War, [w:] The Falklands Conflict of 1982, Princeton 1991, s. 414415.
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