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Wojna 
typu 
open  

ulepszony 
karabin to za mało. 

trzeba  jeszcze 
ulepszyć strzelca.

jestem sierżant lyn cassady – zaczyna swo-
ją opowieść amerykański wojskowy. – W la-
tach 80. byłem szkolony w Forcie bragg 
w ramach ściśle tajnego programu o kryp-
tonimie jedi – mówi. z jego słów wyłania się 
obraz eksperymentalnego oddziału żołnie-
rzy dysponujących supermocami. przeni-
kanie przez ściany. przejmowanie kontro-
li nad umysłem przeciwnika. pozbawianie 
życia za pomocą koncentracji i wzroku. tę 
ostatnią umiejętność oddział właśnie trenu-
je na kozach.

ta opowieść to oczywiście tylko historia 
z komediowego filmu sprzed kilku lat „czło-
wiek, który gapił się na kozy”. ale zdarza 
się, że dzisiejsza rzeczywistość w tajnych 
wojskowych laboratoriach bywa niewiele 
mniej zaskakująca. 

Zacznijmy od własnego, polskiego  
podwórka. tu wizje armii przyszłości wy-
glądają dość konwencjonalnie, co nie zna-
czy anachronicznie. uniform, który dosto-
sowuje barwę do otoczenia i monitoruje 
bicie serca czy poziom stresu. Hełm z mini-
kamerami wyświetlającymi obraz z analizy 
terenu na przezroczystej przyłbicy i świetl-
nym systemem identyfikacji na odległość 
„swój–obcy”. elastyczne kombinezony ku-
loodporne na bazie specjalnej cieczy, które 
w kontakcie z nabojem momentalnie stają 
się twarde i sztywne. Wreszcie broń z ce-
lownikiem termowizyjnym umożliwiają-
cym obserwację wroga bez wychylania się 
zza węgła.

tak w skrócie ma prezentować się in-
dywidualne wyposażenie i uzbroje-
nie polskiego żołnierza w roku 2022 
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Predator – jeden z najsłynniejszych amerykańskich 
bezzałogowców – może atakować m.in. rakietami Hellfire. 
jest już standardowym wyposażeniem uS army.

Polski dron zwiadowczy 
FlyEye firmy Wb Electronics 
może startować „z ręki”. 

Prototypowy dron X-47b to latający 
robot bojowy, zdolny do niemal 
samodzielnego wykonywania misji. 

30
Niemal tyle ton ważył pierwszy na świecie komputer Eniac.  

Skonstruowano go w początkach lat 40. Oczywiście dla wojska.

100 tys.
Tyle miejsc pracy ma w USA stworzyć branża bezzałogowców (również cywilnych) w ciągu najbliższych 10 lat.

Film „człowiek, który gapił się na kozy”  
był komedią. ale agencja darPa całkiem 
serio bada możliwości telepatii.

mobile robot laboratory na Georgia insti-
tute of technology.

pytanie, jak pozostawić maszynie decy-
zję, kogo i kiedy zastrzelić, a kogo oszczę-
dzić? kto będzie odpowiadał, gdy coś 
pójdzie nie tak? receptą naukowca jest 
wyposażenie maszyny (np. drona) w ze-
staw algorytmów obligujących ją do dzia-
łania zgodnego z zasadami wojennej etyki. 
po pierwsze więc, gotując się do natarcia, 
musiałaby ustalić, czy nie jest ono zakaza-
ne w świetle zasad użycia siły (np. nie wol-
no atakować poza wyznaczoną strefą misji) 
i prawa konfliktów zbrojnych (np. nie wolno 
brać na cel obiektów sakralnych). po drugie, 
ocenić kryterium proporcjonalności ataku: 
czy śmierć i zniszczenie będące jego skut-
kiem nie przekroczą spodziewanej korzy-
ści militarnej. tylko odpowiedź negatywna 
w obu tych przypadkach pozwala roboto-
wi nacisnąć spust. – przykładowo dron wy-
krywa oddział wroga przy cmentarzu, ale 
wstrzymuje ogień powodowany zakazem 
nawiązywania walki w pobliżu miejsc kultu 
– rysuje scenariusz ronald arkin. jak mówi, 
taki system sprawi się lepiej niż ludzki mózg, 
przetwarzając więcej impulsów z otoczenia 
i będąc wolnym od ograniczeń w rodzaju 
strachu czy złości. będzie też mógł moni-
torować postępowanie swoich… ludzkich 
towarzyszy broni i sprzeciwiać się ich nie-
etycznym rozkazom. bo w wizji arkina na-
stanie robotów nie oznacza zniknięcia ludzi 
z pola walki, lecz podział obowiązków. ale 
nie odpowiedzialności – ta spoczywa 
wyłącznie na tych drugich. 

chce pozostawać w tyle. mon podaje, że 
nasze wojsko planuje w najbliższych latach 
zakup ponad 90 bezzałogowych systemów 
rozpoznawczych i rozpoznawczo–uderze-
niowych za kwotę co najmniej 3 mld zł (do-
stawcę mamy poznać „po 2014 roku”). 

jak dotąd dysponujemy tylko tymi 
pierwszymi, a dostarcza je m.in. prywat-
na spółka Wb electronics z ożarowa ma-
zowieckiego, prawdziwy potentat rodzi-
mej zbrojeniówki, który dociera ze swoimi 
produktami do 30 krajów świata, od sło-
wacji po malezję. powietrzni „szpiedzy” od 
Wb electronics nazywają się Flyeye, mogą 
wzbijać się w górę z ręki mimo prawie  
4–metrowej rozpiętości skrzydeł. Drony 
te pozwalają się sterować ręcznie, mogą 
też latać same wg wcześniej ustalonej tra-
sy, a jako że podczas misji głównie szybują  
– działają nadzwyczaj cicho. W przyszłym 
roku, jak się dowiedzieliśmy, autorską kon-
cepcję bezzałogowca ma również zamiar 
przedstawić polski Holding obronny. 

Coraz szersza robotyzacja wojny nie-
uchronnie przybliża perspektywę upo-
wszechnienia się broni w pełni autono-
micznej. czyli maszyn, które namierzają, 
rozpoznają i atakują dany cel bez udziału 
człowieka. to już jest właściwie coś jak ar-
mie droidów, znanych doskonale fanom 
„Gwiezdnych wojen”. – systemy militarne 
przyszłości, w tym broń, będą zbyt szybkie, 
zbyt małe i zbyt liczne i stworzą środowisko 
zbyt złożone, by mógł zarządzać nim czło-
wiek – argumentuje ronald arkin, dyrektor 

śmiercionośnych misji rocznie – w afgani-
stanie, pakistanie czy jemenie. to więcej  
o 96 proc. w stosunku do roku 2009. 

uzbrojone drony zmieniają oblicze 
współczesnych konfliktów nie tylko dlate-
go, że pilotuje się je przy użyciu łączno-
ści satelitarnej – siedząc przed ekranem 
komputera z dżojstikiem w ręku tysiące 
kilometrów od strefy działań wojennych 
(co upodabnia wojowanie do biurowej 
pracy, prowadzonej między 9 a 17). także 
z tego powodu, że zacierają samą granicę 
między wojną a pokojem. – Decyzje o ich 
użyciu są często podejmowane w sposób 
całkowicie dowolny, bez oparcia w regu-
lacjach prawnych, czy to krajowych, czy 
międzynarodowych – zwraca uwagę irmi-
na pacho z Helsińskiej Fundacji praw czło-
wieka, jedna z uczestniczek tegorocznego  
konwersatorium „Drony nad polską” 
w collegium civitas.

bezzałogowce są atrakcyjne dla wojska 
nie tylko dlatego, że pozwalają pilotom zo-
stać w domu. są także tanie (za jeden my-
śliwiec F–35a można kupić ok. 40 preda-
torów), ciche, skuteczne i łatwiej nimi 
operować niż załogowcami. potrafią też co-
raz więcej. Firma northrop Grumman, któ-
rej marynarka wojenna usa zleciła wyko-
nanie latającego robota X–47b, opisuje jego 
prototyp jako samodzielnie startujący, wy-
konujący zaprogramowaną misję i powra-
cający do bazy w odpowiedzi na kliknięcie 
myszką przez operatora. ten ostatni mo-
nitoruje jedynie aktywność drona, nie mu-
sząc go nawet zdalnie prowadzić.

Firma badawcza teal Group szacuje, że 
w ciągu najbliższych 10 lat bsl będą naj-
szybciej rosnącą gałęzią światowego prze-
mysłu lotniczego, której wartość pod ko-
niec tego okresu skoczy w górę dwukrotnie, 
do poziomu 12 mld dol. w skali roku. po-
nad 60 proc. wydatków na badania i rozwój 
będą ponosić usa, ale własne technologie 
bezzałogowców ma rozwijać aż 87 państw, 
m.in. Filipiny czy peru. także polska nie 

ko zgrabną sylwetkę czy klimatyzację, lecz 
także m.in. bardzo zaawansowany system 
maskowania termicznego. taki, który po-
zwoli oszukiwać kamery podczerwieni (bo 
to na nich wróg opiera swoje systemy kie-
rowania ogniem). zmniejszenie tzw. śladu 
cieplnego czołgu ma dać rezultat taki, że 
pojazdu nie widać przez noktowizor, bo 
zlewa się z otoczeniem albo „udaje” samo-
chód osobowy.

Wyposażenie nowego czołgu w taki sys-
tem jest owocem porozumienia pHo z naj-
większym w europie koncernem zbroje-
niowym, bae systems z Wielkiej brytanii. 
spodziewany koszt polsko–brytyjskiego 
demona wojny oscyluje wokół 500 mln 
zł. W przyszłości miałby on nie tylko sta-
nowić główną siłę uderzeniową naszych 
wojsk pancernych, zastępując wysłużone 
t–72 i leopardy, ale i stać się hitem eks-
portowym – wszystko, jak zaznacza an-
drzejczak, z dużą korzyścią dla gospodar-
ki. – możemy wzmocnić przemysł ciężki 
oraz stworzyć klaster wspierający rozwój 
firm z branży nowych technologii, w któ-
re chcemy ten czołg wyposażyć – mówi.

jeszcze lepsze od maskowania jest jed-
nak pozostawanie w ogóle poza zasięgiem 
ognia przeciwnika. czyli walka w trybie 
zdalnym. tę możliwość już dzisiaj z coraz 
większym powodzeniem zapewniają rosną-
ce w siłę eskadry dronów, mówiąc facho-
wo – bezzałogowych systemów latających 
(bsl). to małej i średniej wielkości robo-
tyczne samoloty sterowane na odległość, 
których zadanie polega w pierwszej kolej-
ności na rozpoznaniu terenu, a w drugiej  
– uderzaniu na wybrane cele na tym tere-
nie, ludzi bądź obiekty. 

Wg danych amerykańskiego kongre-
su za ubiegły rok us army ma do dyspo-
zycji już blisko 7,5 tys. dronów. to głów-
nie maszyny służące do zwiadu, ale jest 
w tej liczbie też po 161 dronów typu pre-
dator i reaper. te są już uzbrojone w po-
ciski rakietowe Hellfire i wykonują ok. 500 

wierzchniach, wykorzystując – tak jak gad 
– tzw. siły van der Waalsa. jeszcze inny – że 
odziały będą podczas manewrów stosować 
„sygnały eeG do rozpoznawania wyobra-
żonej mowy”, słowem – telepatię (stąd już 
droga do „gapienia się na kozy” wydaje się 
całkiem bliska). idące dalej usprawnienia 
mają wyostrzyć zmysł węchu żołnierza do 
poziomu równego psiemu – po to, by ludzki 
nos mógł skutecznie wykrywać środki che-
miczne. są też projekty mające pozwolić 
walczącym na konsumpcję niejadalnej dla 
człowieka trawy. 

biorąc pod uwagę doskonałość sprzętu 
i niedoskonałość ludzi, największe uspraw-
nienie – argumentuje patrick lin – dotyczy 
jednak sposobu przypuszczania oraz od-
pierania ataków. a polega na tym, by bić 
się, w ogóle nie będąc na polu bitwy.

Nieobecność ta może być oczywiście 
tylko pozorowana – trzeba w tym celu 
udoskonalić sztukę maskowania. W tym 
kierunku idzie nowe „dziecko” zakładów 
bumar–łabędy wchodzących w skład pol-
skiego Holdingu obronnego – koncepcyjny 
model czołgu pl–01, którego seryjna pro-
dukcja, jak szacuje mariusz andrzejczak, 
mogłaby ruszyć za pięć–sześć lat. pl–01 
zaprojektowany został we współpracy ze 
stylistą marki Ferrari, ale ma mieć nie tyl-

wg koncepcji z projektu „tytan”. to jeden 
z filarów planu modernizacji sił zbrojnych 
rzeczypospolitej w ciągu najbliższych 
dziewięciu lat, mającego pochłonąć po-
nad 130 mld zł. efektem „tytana”, zgod-
nie z wytycznymi mon, ma być opracowa-
nie mundurów bojowych, oporządzenia 
taktycznego, osłon balistycznych i syste-
mu łączności – na miarę nowych czasów 
i wyzwań. – powstanie kompleksowy sys-
tem pozwalający na zwiększenie zdolno-
ści bojowych żołnierzy i zmniejszający 
ryzyko utraty przez nich zdrowia i życia 
w czasie wykonywania misji – mówi ma-
riusz andrzejczak, wiceprezes ds. techno-
logii i rozwoju w polskim Holdingu obron-
nym, który przewodzi projektowi.

Wg patricka lina z kalifornijskiej poli-
techniki stanowej coraz bardziej zaawan-
sowany technicznie sprzęt wojskowy uwi-
dacznia jednak fakt, że wciąż najsłabszym 
– i słabnącym – ogniwem współczesnej woj-
ny jest ten, kto ów sprzęt nosi. W swoim 
tegorocznym raporcie lin przygląda się 
temu, jak armia amerykańska chce ten stan 
rzeczy poprawić. nie tylko poprzez zmiany 
w ekwipunku żołnierza, ale też w samym 
jego organizmie, tworząc zeń idealne na-
rzędzie do wojaczki drogą eksperymentów 
biomedycznych. inaczej mówiąc – ulepszo-
ny karabin to za mało. należy jeszcze „ulep-
szyć” strzelca.

taki właśnie dalekosiężny cel ma wie-
le programów badawczych prowadzonych 
dziś przez amerykańską agencję rządową 
Darpa zajmującą się rozwojem technolo-
gii militarnych. jeden z nich zakłada nada-
nie żołnierzowi przyszłości nadludzkiej siły 
poprzez wyposażenie go w egzoszkielety  
– czyli zewnętrzne, dopinane do ciała me-
chanizmy, które umożliwiają np. bieg z ob-
ciążeniem 90 kg (nad podobną koncepcją 
pracuje polskie przedsiębiorstwo sprzętu 
ochronnego maskpol z konieczek) i dźwi-
ganie ponadludzkich ciężarów.

inny projekt ma spowodować, że żoł-
nierz przy użyciu materiału inspirowane-
go budową łap gekona będzie z łatwością 
wspinał się po gładkich, pionowych po-

leki Wymazujące złe 

Wspomnienia miałyby 

zespołu stresu 
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Drony spraWiają,  
że Walka zaczyna przypominać
zmianoWą pracę W biurze.

pourazoWeGo.
przeciWDziałać skutkom 
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tu z kolei przypomina się skynet – sa-
moświadomy system militarny maszyn 
z filmu „terminator”. – budowa czegoś ta-
kiego jest niewykonalna – przekonuje mjr 
rafał kasprzyk z instytutu systemów in-
formatycznych Wojskowej akademii tech-
nicznej. – to człowiek, dzięki możliwości 
abstrakcyjnego i niepoddającego się algo-
rytmizacji myślenia, musi podejmować 
decyzje, co robić, gdy maszyna natrafi na 
zmienną nieprzewidzianą w algorytmie.

nowe technologie zmieniają wojny tak-
że dlatego, że potencjalnie tworzą nowych 
„aktorów” konfliktów zbrojnych, spoza 
kręgów wojskowych i państwowych. zdo-
bycie części do konstrukcji minidrona i zło-
żenie go samemu nie wymaga rozbudowa-
nego systemu produkcji, jak w przypadku 
lotniskowca czy bomby atomowej. Goto-
we drony kosztują w sieci kilkaset dolarów. 
a tym samym broń o dużej sile rażenia staje 
się dostępna na wyciągnięcie ręki. zdaniem 
scotta smitha z firmy analityczno–foresi-
ghtowej changeist istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że zdalne operacje militar-
ne staną się nie tylko domeną państw, ale 
też organizacji przestępczych, prywatnych 
przedsiębiorstw, a nawet wpływowych jed-
nostek, prowadząc do wojen typu „open 
source”, czyli stwarzając groźbę agresji nie-
mal anonimowych, na które nie sposób bę-
dzie odpowiedzieć.

– bojownicy ze struktur pozapaństwo-
wych, jak członkowie Hezbollahu albo frak-
cji walczących w syrii i północnej afryce, 
mają dostęp do dronów i już robią z nich 
użytek – mówi smith. robert Finkelstein, 
ekspert w zakresie wojskowych robotów, 
nie ma wątpliwości: – niedrogie inteligent-
ne maszyny mogą stać się bronią masowe-
go rażenia o większej mocy destrukcyjnej 
niż bomby nuklearne – ostrzega.

rosnąca dostępność wojny przeja-
wia się wreszcie w szybkim rozwoju pry-
watnych firm wojskowo–ochroniarskich 
(pmsc), z usług których korzystają z kolei 
m.in. koncerny działające w niestabilnych 
politycznie rejonach świata. – istnieją kor-
poracje z rocznym dochodem przekra-
czającym pkb kraju, w którym ulokowa-

ły swoje inwestycje. one nie będą polegać 
na słabych siłach państwowych w kwestii 
ochrony. utworzą raczej własne armie albo 
zwrócą się do najemników – uważa eric 
talbot jensen, wieloletni członek korpusu 
prawników wojskowych jaG, przywołując 
niedawny atak malijskiej al–kaidy na pole 
gazowe ajn amnas w algierii eksploatowa-
ne przez bp i statoil. najnowsze prognozy 
onz mówią, że globalne zapotrzebowa-
nie na usługi pmsc idzie regularnie w górę  
i w roku 2016 ma osiągnąć roczną wartość 
na poziomie 244 mld dol. 

Jensen zwraca uwagę na to, że obok 
nowych uczestników wojen pojawiają się 
też nowe pola walki. i nowe zasady. kiedyś 
wyraźnym znakiem rozpoczęcia wojny 
było przekroczenie granicy jednego kraju 
przez armię drugiego. Dziś ustalenie tego, 
od kiedy zaczyna się konflikt i kto za nim 
stoi, może być skomplikowane. a klasycz-
na doktryna odstraszania bywa o tyle nie-
skuteczna, że coraz częściej nie wiadomo, 
kogo odstraszać.

odnosi się to szczególnie do cyberprze-
strzeni. W 2010 roku iran padł ofiarą ewi-
dentnego cyberataku przeprowadzonego 
za pomocą robaka komputerowego o na-
zwie stuxnet, który dostał się do systemów 
głównego ośrodka wzbogacania uranu 
w mieście natanz, niszcząc ponad tysiąc 
wirówek wzbogacających tenże uran. i na 
lata opóźniając irański program atomowy. 
po raz pierwszy stało się wówczas jasne, że 
wirtualne natarcie może powodować całko-
wicie fizyczną destrukcję (w tym przypad-
ku odpowiedzialność za atak powszechnie 
przypisuje się usa i izraelowi). – mówimy 
o broni, która może okazać się bardziej po-
pularna i tańsza niż słynny kałasznikow. 
jej produkcja jest możliwa przy zerowych 
kosztach infrastrukturalnych, transport 
najłatwiejszy w historii konfliktów zbroj-
nych, a posługujący się nią ludzie są scho-
wani lepiej niż najlepsze oddziały party-
zanckie – wskazuje mirosław maj, prezes 
fundacji bezpieczna cyberprzestrzeń.

bardziej oględnie wypowiada się joanna 
Świątkowska z instytutu kościuszki, koor-

dynująca w tej instytucji projekt „cel: cy-
berbezpieczeństwo”. jak mówi, prowadze-
nie skutecznego ataku w sieci nie jest takie 
proste: – trzeba wiedzieć, co, jak i kiedy za-
atakować, to wymaga zaawansowanej wie-
dzy technicznej i wywiadowczej. i trudno 
oszacować skutki: czy doprowadzimy do 
krótkotrwałego paraliżu systemu, czy do 
jego całkowitego zniszczenia?

m.in. dlatego większość ekspertów skła-
nia się ku tezie, że na razie także w cyber-
przestrzeni najbardziej niebezpiecznymi 
pozostają ataki państw. Wydana przez ba-
racka obamę pod koniec zeszłego roku pre-
zydencka dyrektywa nr 20, która ujrzała 
światło dzienne za sprawą dziennika „the 
Guardian”, mówi o „ofensywnych opera-
cjach cybernetycznych” (oceo). zacytuj-
my: „rząd stanów zjednoczonych określi 
potencjalne cele o znaczeniu narodowym, 
w odniesieniu do których oceo mogą pre-
zentować korzystną równowagę pomiędzy 
efektywnością a ryzykiem w porównaniu 
z innymi instrumentami siły”. Dopisek: 
„ściśle tajne”.

amerykańska Darpa pracuje w tym 
kontekście nad „planem X”. to czterolet-
ni projekt o wartości 110 mln dol., które-
go celem jest budowa pierwszego graficz-
nego interfejsu na potrzeby cyberwojny. 
czegoś, co przełoży „gołe” linie kompute-
rowego kodu na system operacyjny z prze-

Kolejny wirus o nazwie Flame wykryto w iranie 
w połowie 2012  roku. zdaniem ekspertów on 
również mógł być dziełem twórców Stuxnetu.

zwiększenie siły żołnierza ma 
pozwolić mu nawet na bieg  
z obciążeniem rzędu 90 kg. 

Wirus Stuxnet zniszczył wirówki do wzbogacania uranu 
w irańskiej placówce jądrowej w Natanz. i pokazał, że 
cyberatak może nieść realne, fizyczne zniszczenie.  

prezydenta clintona udostępniono szero-
kiemu odbiorcy. 

zdaniem patricka lina również wyna-
lazki dla wojska, nad którymi dzisiaj pracu-
ją laboratoria, okażą się szeroko przydatne. 
– egzoszkielety mogą pomóc w poruszaniu 
się osobom niepełnosprawnym. interfejsy 
mózg–komputer – komunikować się spa-
raliżowanym – podpowiada lin. – Darpa 
rozważa nawet stosowanie leków wyma-
zujących złe wspomnienia, tak by przeciw-
działać skutkom zespołu stresu pourazowe-
go. tę samą terapię mogłyby przechodzić 
np. ofiary gwałtów.

Do cywila coraz liczniej przechodzą też 
drony. ich użycie planuje się na niezliczo-
ne sposoby: od zwalczania kłusowników 
w tanzanii poprzez ochronę składów po-
ciągów przed grafficiarzami w niemczech 
aż po dostarczanie sushi na Wyspach bry-
tyjskich (nie mówiąc już o coraz częst-
szych zastosowaniach marketingowych). 
za dwa lata Federalna administracja lot-
nictwa ma otworzyć amerykańską prze-
strzeń powietrzną dla komercyjnych bez-
załogowców, których liczba wg szacunków 
urzędu sięgnie w 2018 roku 7,5 tys. sztuk 
(a więc wyniesie tyle samo ile w roku ubie-
głym miała us army). ma to również stwo-
rzyć 100 tys. miejsc pracy i dorzucić do pkb  
82 mld dol. przed rokiem 2025.

Wielu specjalistów szacuje, że lwią część 
tej kwoty przyniosą zastosowania rolnicze, 
np. oprysk czy monitoring pól. komisja eu-
ropejska zamierza przygotować przepisy 
dopuszczające loty cywilnych dronów za 
pięć–siedem lat, oceniając, że w 20 krajach 
starego kontynentu prowadzi się dziś po-
nad 400 projektów zmierzających do bu-
dowy dronów, których rozmiary zaczynają 
się od mikroskopijnych, a kończą na rów-
nych airbusom.

a dodajmy, że korzenie w projektach 
militarnych ma też medium, bez którego 
trudno dziś sobie wyobrazić świat – inter-
net. – tradycja cywilnego wykorzystania 
innowacji zapoczątkowanych przez woj-
sko – mówi patrick lin – jest bardzo długa. 
W zasadzie można powiedzieć, że jest tak 
stara jak sama broń. 

Polski program Tytan ma m.in. wyposażyć 
żołnierza w technologie zwiększające 
sprawność w walce i chroniące jego zdrowie.

drogą do tego są dopinane do ciała maszynowe 
egzoszkielety. Pracują nad nimi amerykanie,  
ale także Polacy.  

znaczonymi nań aplikacjami. Wojskowe 
cyberoperacje – znacznie ułatwione – mają 
wówczas upodobnić się do gier wideo: na 
dużym, dotykowym stole wybiera się na-
zwę misji, typ broni uwidocznionej w for-
mie ikon, kalkuluje jej koszt w punktach. 
bo chodzi też o to, by planując wojnę wir-
tualną, móc precyzyjnie określać tzw. oce-
nę skutków rażenia, tak jak robi się to przy 
planach tej realnej. Darpa, jak zastrzega jej 
dział prasowy, skupi się na samym interfej-
sie, nie na nowych wirusach.

Wiosną tego roku natowskie centrum 
Doskonalenia obrony przed atakami cy-
bernetycznymi (ccDcoe) podjęło próbę 
ustalenia tego, jak do cyberataków powin-
no odnosić się prawo międzynarodowe. 
rezultatem jest kodeks wojny elektro-
nicznej opracowany przez 20 ekspertów 
prawnych, którego najważniejszy wniosek 
brzmi: państwo zaatakowane przez hake-
rów szczególnie dotkliwie może na wirus 
odpowiedzieć bombą. 

– atak, który skutkuje obrażeniami, 
zniszczeniami lub śmiercią, uważany jest 
za zbrojny i upoważnia do podjęcia samo-
obrony – wyjaśnia liis Vihul z ccDcoe.  
– jeśli takie ataki są notoryczne, a ich źró-
dłem jest grupa haktywistów, uznaje się ją 
za zorganizowaną grupę zbrojną, a stan, do 
jakiego doprowadza – za tzw. niemiędzyna-
rodowy konflikt zbrojny – mówi Vihul. ko-
deks nie jest jednak oficjalnym dokumen-
tem nato ani też jego wiążącą dyrektywą. 
stanowi jedynie zbiór opinii autorów, nie-
kiedy różniących się między sobą. Vihul:  
– jedni kwalifikowali stopień zniszczeń, któ-
rego dokonał stuxnet w ośrodku natanz, 
jako dostatecznie wysoki, inni – nie.

raz użyta cyberbroń, jak zauważa 
ralph langner, niemiecki specjalista bez-
pieczeństwa sieciowego, który rozpracował 
stuxneta, może (w odróżnieniu od spada-
jących bomb czy rakiet) zostać skopiowa-
na, ulepszona i użyta raz jeszcze. „Dostęp-
ny w sieci kod tego robaka jest doskonałą 

bazą do budowy cyberbroni nowej gene-
racji”, pisał na swoim blogu langner krót-
ko po odkryciu nowego zagrożenia. – syste-
my sterowania ruchem lotniczym, zasilania 
energią elektryczną, gospodarowania ropą 
oraz gazem, zaopatrzenia w wodę – wylicza 
dziś joanna Świątkowska z ik. – Wszystkie 
one mogą zostać zakłócone.

Na szczęście prawie każdy wyścig  
zbrojeń ma bardzo cenne skutki uboczne. 
Wcześniej czy później tajne technologie 
militarne stworzone za wielkie pieniądze 
upowszechniają się i znajdują zastosowanie 
w cywilu. Gdzie niekiedy stają się ogrom-
nym dobrodziejstwem. – samochód tere-
nowy, komputer, kuchenka mikrofalowa, 
Gps… – wylicza patrick lin. 

Weźmy pierwszy przykład. auto, o któ-
rym mówi, to Willys mb znany lepiej jako 
jeep, opracowany w latach 40. na zlecenie 
Departamentu obrony usa. miał być lekki, 
napędzany na cztery koła i służyć żołnie-
rzom do rozpoznania terenu. 

kolejny – eniac, jeden z pierwszych 
komputerów – wywodzi się z tego samego 
okresu, kraju i również ma proweniencję 
wojskową. jego rozmiary były imponujące 
– 15 x 9 m. Waga – 30 ton. używano go głów-
nie do obliczeń balistycznych. ale już jego 
kuzyn, model uniVac i, stworzony przez 
tę samą dwójkę naukowców, zadebiutował 
w 1951 roku na rynku handlowym. 

Historia popularnej mikrofalówki zaczę-
ła się tuż po ii wojnie światowej, gdy ame-
rykanin percy spencer, stojąc nieopodal 
aktywnego radaru, nad konstrukcją które-
go pracował, zauważył, że fale emitowane 
przez magnetron topią czekoladowy bato-
nik. Dwa lata później (1947) za 5 tys. dol. 
można było już nabyć kuchenkę, która ga-
barytami nie ustępowała dzisiejszym lo-
dówkom. 

a Gps? to nic innego jak rozwijany od 
lat 70. przez wojsko usa system nawiga-
cji satelitarnej, który w 1996 roku decyzją 

najWiększe uspraWnienie 
poleGa na tym, by bić się,  

nie bęDąc W oGóle na polu bitWy.
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1996
W tym roku decyzją prezydenta Clintona wojskowy system nawigacji satelitarnej  

GPS udostępniono na rynku cywilnym. 

1969
W tym roku rozpoczęła się historia przeznaczonej dla wojska sieci ARPANET,  

z której potem narodził się internet.
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