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Profesor doktor habilitowany Mieczysław Stolarczyk urodził się w miej‑
scowości Kolonia Lgota Wielka, w województwie łódzkim. Tam też ukoń‑
czył szkołę podstawową. W roku 1973 otrzymał świadectwo dojrzałości
Liceum Ekonomicznego w Radomsku. Przez dwa następne lata odbywał
zasadniczą służbę wojskową w jednej z jednostek wojskowych w Koło‑
brzegu.
W lipcu 1975 roku złożył egzaminy na kierunek nauki polityczne Uni‑
wersytetu Śląskiego w Katowicach i rozpoczął 1 października 1975 roku
studia dzienne na specjalności dziennikarstwo. Wśród studiowanych
przedmiotów najbardziej interesowały Pana Profesora te, które wiązały
się z problematyką spraw międzynarodowych. Zainteresowanie owymi
zagadnieniami przejawiało się również poprzez kilkuletnie kierowanie
Zespołem Stosunków Międzynarodowych w ramach Studenckiego Koła
Politologów oraz udział w konferencjach organizowanych przez Ogólno‑
polskie Stowarzyszenie Studentów Nauk Politycznych. Również temat
pracy magisterskiej Jubilata związany był ściśle z problematyką mię‑
dzynarodową, dotyczył koegzystencji w stosunkach Wschód – Zachód
w czasach funkcjonowania systemu bipolarnego.
W roku 1979 uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk politycznych,
specjalność dziennikarska, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Dnia 1 października tego samego roku został
zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Stosunków
Międzynarodowych (w latach 1992–2003 jednostka funkcjonowała jako
Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych XX Wieku, a na‑
stępnie powrócono do poprzedniej nazwy) Instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa (w 2020 roku nazwanego Instytutem Nauk Politycznych)
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Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym pracował do chwili
przejścia na emeryturę 1 października 2020 roku.
W dniu 4 marca 1986 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Społecz‑
nych Uniwersytetu Śląskiego Jubilat uzyskał stopień naukowy doktora nauk politycznych na podstawie przygotowanej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Jana Przewłockiego rozprawy doktorskiej zatytułowanej:
Stanowisko Polski Ludowej wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944–1949. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Mieczysław Tomala
i prof. dr hab. Piotr Dobrowolski. Dysertacja została niemal w całości
oparta na źródłach archiwalnych, w tym m.in. materiałach znajdujących
się w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz
Archiwum Akt Nowych. Praca została wyróżniona poprzez skierowanie
jej do druku i w 1989 roku opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersy‑
tetu Śląskiego.
W latach 1983 i 1988 przebywał na stażu naukowym (w sumie
rocznym) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warsza‑
wie. W czasie trwania stażu, który odbywał pod merytoryczną opieką
prof. dr. hab. Mieczysława Tomali, nie tylko korzystał ze zbiorów
zgromadzonych w bibliotece PISM, lecz także uczestniczył w jego
życiu naukowym, m.in. w pracach Zespołu Niemcoznawczego. W tym
czasie opublikował też kilka artykułów w „Zeszytach Niemcoznawczych
PISM”.
W roku 1995 Jubilat opublikował pracę pt. Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej. Była ona
podstawą Jego kolokwium habilitacyjnego przeprowadzonego przed
Radą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Kato‑
wicach 19 marca 1996 roku. Recenzentem wydawniczym tej pracy był
prof. dr hab. Mieczysław Tomala, a recenzentami w przewodzie habilita‑
cyjnym – prof. dr hab. Erhard Cziomer, prof. dr hab. Mieczysław Tomala
i prof. dr hab. Piotr Dobrowolski.
W roku 2009 złożył do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach obszerną monografię pt. Zbieżność i różnice
interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009, która została
opublikowana w roku następnym. Recenzentem wydawniczym pracy był
prof. dr hab. Erhard Cziomer. Praca ta oraz pozostały dorobek naukowy
stały się podstawą do uruchomienia w roku 2011 procedury o nadanie
tytułu naukowego. Funkcję recenzentów w tym postępowaniu pełnili:
prof. zw. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, prof. zw. dr hab. Ryszard Zięba,
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel oraz prof. zw. dr hab. Kazimierz Łastaw‑
ski. Na podstawie wszystkich pozytywnych recenzji Prezydent RP, posta‑
nowieniem z 3 lipca 2012 roku, nadał Jubilatowi tytuł naukowy profesora
nauk humanistycznych.
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W latach 2003–2017 Pan Profesor pełnił funkcję kierownika Zakładu
Stosunków Międzynarodowych. W tym czasie kierował wieloma zespołowymi projektami badawczymi, realizowanymi zarówno przez
pracowników Zakładu, jak i badaczy z innych ośrodków akademickich.
W pierwszej dekadzie XXI wieku kierował m.in. następującymi pro‑
jektami badawczymi: „Polska wobec dylematów integracyjnych Unii
Europejskiej”; „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na
początku XXI wieku”; „Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie
XXI wieku”, z kolei w drugiej dekadzie były to: „Ewolucja porządku mię‑
dzynarodowego na początku XXI wieku a bezpieczeństwo Polski”; „Dy‑
lematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku”; „Dylematy
polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku”;
„Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski”; „Stosunki
Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”. W efekcie pro‑
wadzonych badań zespołowych powstały następne prace zbiorowe. Pan
Profesor brał udział w programach badawczych nie tylko realizowanych
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, lecz także w innych jednostkach naukowych: Instytucie
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrze
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie Studiów Strategicznych w Krakowie, Zakładzie Badań Niemcoznaw‑
czych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakładzie Stosunków Międzynarodo‑
wych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskim Insty‑
tucie Spraw Międzynarodowych, Instytucie Studiów Międzynarodowych
i Niemcoznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytucie Politologii
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytucie Śląskim
w Opolu, Katedrze Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły
Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Zakładzie Stosunków
Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynaro‑
dowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytucie
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersyte‑
cie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W latach 1999–2003 Pan Profesor pełnił funkcję zastępcy dyrektora
ds. nauki Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Zainteresowania naukowe Jubilata dotyczą sześciu, powiązanych
z sobą, obszarów badawczych: teorii stosunków międzynarodowych;
problemu niemieckiego po II wojnie światowej i polityki zagranicznej
RFN; polityki zagranicznej Polski, w tym przede wszystkim stosunków
polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich; integracji eu‑
ropejskiej; ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w okresie
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pozimnowojennym, w tym europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz
tendencji ewolucji globalnego systemu międzynarodowego w okresie
pozimnowojennym i ich implikacji.
Zainteresowania badawcze Profesora Mieczysława Stolarczyka z zakresu teorii stosunków międzynarodowych koncentrowały się przede
wszystkim wokół kwestii związanych z czynnikiem narodowym
w polityce zagranicznej państw, interesem narodowym i racją stanu,
bezpieczeństwem jako motywem i celem polityki zagranicznej państw,
teoretycznymi aspektami mocarstwowości oraz teoretycznymi aspektami
systemu międzynarodowego. Z tego zakresu opublikował m.in. prace:
Czynnik narodowy w polityce zagranicznej państw (1985), Czynnik narodowy
w polityce zagranicznej państwa a procesy globalizacji i integracji (2006), Teoretyczne i praktyczne aspekty mocarstwowości we współczesnych stosunkach międzynarodowych (2016), Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów systemu
międzynarodowego i ładu (porządku) międzynarodowego (2019). W wymienio‑
nych oraz w innych opracowaniach Pan Profesor podkreślał, że mimo
przyspieszonych zmian zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach
w systemie międzynarodowym – również intensyfikacji procesów globa‑
lizacji i współzależności oraz wzrostu znaczenia uczestników pozapań‑
stwowych – niezwykle ważną determinantą polityki zagranicznej państw
nadal jest czynnik narodowy, w tym interesy narodowe, a szczególnie ich
rozumienie i sposoby realizacji przez grupy rządzące poszczególnych
państw. Natomiast w badaniach dotyczących teoretycznych aspektów
systemu międzynarodowego podzielał stanowisko, że kategoria systemu
międzynarodowego odgrywa niezwykle istotną rolę w aspekcie ontolo‑
gicznym oraz epistemologicznym. Jest ona bowiem kluczowa zarówno
w rozumieniu specyfiki stosunków międzynarodowych jako praktyki,
realnie istniejącego stanu rzeczy w sytuacji międzynarodowej (bardzo
ważnej sfery aktywności ludzkiej i części stosunków społecznych), jak
i w badaniu istniejącej rzeczywistości międzynarodowej, którą zajmuje
się nauka o stosunkach międzynarodowych. Najważniejszym elementem
każdego systemu międzynarodowego był i jest układ sił, którego funda‑
ment stanowi rozkład potęgi między mocarstwami oraz ich wzajemne re‑
lacje. Z tego też względu Jubilat, badając tendencje ewolucji europejskiego
i globalnego systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym,
uwagę skupiał głównie na polityce zagranicznej państw uznawanych za
mocarstwa.
Jednym z najważniejszych obszarów badawczych Pana Profesora
w całym okresie Jego pracy naukowej była problematyka niemiecka.
Zajmując się w latach 80. i 90. XX wieku poszczególnymi elementami
składającymi się na szeroko rozumiany problem niemiecki po II wojnie
światowej, najwięcej uwagi poświęcił sprawie jedności i podziału Niemiec.
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Przy tym w pierwszych latach swojej pracy zawodowej analizie podda‑
wał najczęściej kwestie dotyczące stanowiska Polski wobec zagadnienia
jedności i podziału Niemiec. Badania te zaowocowały wspomnianą już
dysertacją pt. Stanowisko Polski Ludowej wobec zagadnienia jedności i podziału
Niemiec w latach 1944–1949.
W drugiej połowie lat 80. najbardziej absorbowały Pana Profesora
kwestie polskiej i zachodnioniemieckiej myśli politycznej dotyczące
przezwyciężenia podziału Europy oraz miejsca, jakie w przedstawianych
na ten temat koncepcjach zajmował postulat zjednoczenia Niemiec. Efek‑
tem tych zainteresowań były m.in. następujące publikacje: Zagadnienie
tożsamości narodowej i państwowej Niemców w niemieckiej kwestii narodowej
(1986), Stanowisko Polski wobec kwestii zjednoczenia dwóch państw niemieckich
w latach 1949–1982 (1988), Próby europeizacji polityki niemieckiej RFN w latach
osiemdziesiątych (1990), Sprawa przezwyciężenia podziału Europy w polityce
zagranicznej RFN i Polski w latach osiemdziesiątych (1990).
Szybki postęp, pod koniec lat 80. XX wieku, procesów zmierzających
do rozbicia układu dwubiegunowego w stosunkach międzynarodowych,
które sprzyjały zjednoczeniu Niemiec, wpłynął na skoncentrowanie za‑
interesowań badawczych Jubilata wokół koncepcji nowego (pożądanego)
ładu europejskiego, determinant zjednoczenia Niemiec oraz kwestii
związanych z wpływem zjednoczonych Niemiec na kształtowanie się no‑
wego systemu międzynarodowego w Europie. Rezultatem prowadzonych
studiów była wspomniana już monografia Podział i zjednoczenie Niemiec
jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej (1995) oraz wiele
artykułów naukowych, w tym m.in.: Europeizacja problemu niemieckiego
(1991), Zjednoczenie Niemiec jako element nowego ładu europejskiego (1991),
Europejskie Niemcy czy niemiecka Europa? (1991), Zjednoczenie Niemiec a bezpieczeństwo Polski (1991), Jedność Europy jako element nowego (postulowanego)
ładu europejskiego (1994).
Po uzyskaniu przez Jubilata stopnia doktora habilitowanego bardzo
ważnym obszarem Jego zainteresowań badawczych była polityka zagra‑
niczna zjednoczonych Niemiec i udział tego państwa w kształtowaniu
systemu bezpieczeństwa w pozimnowojennej Europie. Wśród licznych
opracowań, które opublikował na ten temat, wymienić można: Zjednoczone Niemcy w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie
(1997), Polska i Europa Środkowa w polityce zagranicznej Niemiec w latach
dziewięćdziesiątych (1999), Wzrost międzynarodowej roli Niemiec w następstwie
kryzysu strefy euro (2014), Bezpieczeństwo Niemiec w kontekście konfliktu na
wschodzie Ukrainy (2017), Wzrost mocarstwowej pozycji Niemiec w drugiej
dekadzie XXI wieku (2017), Kryzys uznanego (powszechnie akceptowanego)
przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej (2018). W opracowaniach tych
Pan Profesor wykazywał słuszność tezy o wzroście międzynarodowej
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roli Niemiec w okresie pozimnowojennym. Akcentował, że zjednoczone
w 1990 roku Niemcy stały się nie tylko największą potęgą gospodarczą
Europy, ale także najbardziej wpływowym państwem europejskim
w płaszczyźnie politycznej. Kolejne rządy zjednoczonych Niemiec, przede
wszystkim rządy kanclerza Gerharda Schrödera i kanclerz Angeli Mer‑
kel, wykazywały coraz większą wolę polityczną do brania zwiększonej
odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów międzynarodowych.
Proces ten został znacznie wzmocniony w drugiej dekadzie XXI wieku,
przede wszystkim w następstwie kryzysu w strefie euro, konfliktu na
wschodzie Ukrainy oraz kryzysu migracyjno-uchodźczego – główną
rolę w dążeniu do przezwyciężenia tych kryzysów oraz rozwiązania
konfliktu odgrywały Niemcy. W ramach współwystępowania w polityce
zagranicznej RFN dwóch tendencji: dążenia do samoograniczania się na
arenie międzynarodowej oraz brania coraz większej odpowiedzialności
za rozwiązywanie problemów międzynarodowych, w drugim dziesięcio‑
leciu XXI wieku zdecydowanie wzmocniona została druga z nich. Przy
tym istotne jest, jak pisał Profesor Mieczysław Stolarczyk, że Niemcy
wzmacniając swoją pozycję mocarstwową oraz mając na uwadze charak‑
ter pełnionej w UE funkcji, a także sposoby wzrostu swego znaczenia,
odchodziły stopniowo od roli uznanego (powszechnie akceptowanego)
przywódcy Unii, państwa najsilniejszego w strukturach integracyjnych,
ale jednocześnie starającego się uwzględniać interesy innych partnerów,
i stawały się w coraz większym stopniu państwem dominującym, które
kieruje się własnymi racjami i dąży do narzucenia innym sposobu
rozwiązania danego problemu. Pan Profesor prognozował, że w każdej
konstelacji politycznej, jaka może powstać w bliższej i w dalszej perspek‑
tywie w Europie, szczególnie zaś w sytuacji odchodzenia UE od modelu
federacyjnego, Niemcy będą miały możliwość zwiększania swojej pozycji
międzynarodowej i swoich wpływów. Będzie to stanowiło coraz większy
dylemat zarówno w polityce zagranicznej Polski, jak i w polityce zagra‑
nicznej i bezpieczeństwa wielu innych państw.
Kolejnym obszarem zainteresowań badawczych Jubilata jest polityka
zagraniczna Polski, przede wszystkim zaś relacje polsko-niemieckie
i polsko-rosyjskie w okresie pozimnowojennym oraz udział Polski
w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa europejskiego w tym okresie.
Stosunki Polski z dwoma największymi sąsiadami Pan Profesor ana‑
lizował zazwyczaj przez pryzmat zbieżności i różnicy interesów oraz
występujących w tym zakresie elementów ciągłości i zmiany. W tym
kontekście wskazywał często w swoich opracowaniach na główne
dylematy polityki zagranicznej Polski związane z jej geopolitycznym
usytuowaniem między Rosją a Niemcami. Konsekwentnie prezentował
pogląd, że w dobrze pojętym interesie bezpieczeństwa Polski jest dążenie
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decydentów polskiej polityki zagranicznej do jak najlepszych stosunków
zarówno z Niemcami, jak i z Rosją. Tym zagadnieniom poświęcone są
dwie monografie autorstwa Profesora: Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009 (2010) oraz Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015 (2016), a także kilkadziesiąt artykułów,
m.in.: Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku (2005),
Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI wieku (2006), Rola
Rosji w polityce bezpieczeństwa Polski pod koniec pierwszej dekady XXI wieku
(2010), Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków
z Rosją w pierwszej dekadzie XXI wieku (2010), Dylematy strategiczne polityki
wschodniej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku (2013), Możliwości
współdziałania Polski i Niemiec w zakresie ich polityki wobec Rosji i Ukrainy
(2016), Dilemmas of Poland’s Foreign and Security Policies in the Post-Cold
War Period in the Context of Its Geopolitical Location Between Russia and Germany (2019). Warto nadmienić, że monografia Rosja w polityce zagranicznej
Polski w latach 1992–2015 została wyróżniona w roku 2017 przez Polskie
Towarzystwo Geopolityczne w konkursie na Geopolityczną Książkę
Roku 2016.
Profesor Mieczysław Stolarczyk należy do badaczy polskiej polityki
zagranicznej konsekwentnie prezentujących stanowisko, zgodnie z któ‑
rym czynnik geopolityczny, zarówno w przypadku Polski, jak i innych
państw, nie ma charakteru samodzielnej siły sprawczej, determinizmu
geopolitycznego automatycznie eliminującego możliwości wpływu decydentów polskiej polityki zagranicznej na zmianę sytuacji. Geopoli‑
tyczne położenie Polski pomiędzy Rosją a Niemcami nie oznacza, że
mając na uwadze związane z tym zaszłości historyczne, relacje Polski
z tymi państwami skazane są na konfrontacyjny charakter. W okresie
pozimnowojennym dotyczyło to przede wszystkim stosunków Polski
z Rosją i eksponowanej w Polsce tezy o ponadczasowym zagrożeniu
dla Polski ze strony Rosji. Położenie geopolityczne, jak pokazują to cho‑
ciażby stosunki polsko-niemieckie w ostatnich trzydziestu latach, nie
przesądza o odwiecznej wrogości między państwami. Nie determinuje
ono ani wiecznych wrogów, ani wiecznych przyjaciół. Z tego samego
usytuowania geopolitycznego Polski można bowiem wyprowadzić różne
koncepcje, programy i cele polityki zagranicznej. Kluczową rolę w tym
zakresie, oczywiście oprócz polityki władz Niemiec i Rosji wobec Polski,
odgrywają decydenci polityki zagranicznej Polski i ich percepcja rzeczy‑
wistości międzynarodowej, w tym postrzeganie wyzwań i zagrożeń dla
bezpieczeństwa Polski ze strony naszych dwóch największych sąsiadów.
Zdaniem Pana Profesora, mimo wielu kontrowersji występujących w sto‑
sunkach polsko-niemieckich oraz – w zdecydowanie jeszcze większym
stopniu – polsko-rosyjskich, jest szansa na to, by w dłuższej perspektywie
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poziom relacji Polski z Rosją i z Niemcami stał się bliski temu, który cha‑
rakteryzuje relacje niemiecko-rosyjskie.
Osobnym obszarem zainteresowań naukowych Profesora Mieczy‑
sława Stolarczyka są kwestie związane z procesem integracji europejskiej
w ramach Unii Europejskiej, szczególnie pod kątem głównych problemów
występujących w tym procesie w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku.
Z tego zakresu Jubilat opublikował m.in. następujące artykuły: Implikacje
kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji (2012), Główne przyczyny i przejawy kryzysów w Unii Europejskiej oraz ich implikacje dla dalszego
procesu integracji europejskiej (2016), Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej (2017). W tych, a także wielu innych
opracowaniach akcentował, że niezależnie od skali kryzysów dotykających
Unię Europejską oraz różnic interesów występujących między państwami
członkowskimi niezwykle istotną wartością integracji europejskiej, coraz
mniej docenianą w ostatnich latach, jest natura procesów integracyjnych,
która niejako wymusza kompromisowe rozwiązywanie sporów i proble‑
mów. Podkreślał, że głównym politycznym motywem i celem integracji
zachodnioeuropejskiej po II wojnie światowej było zachowanie i umoc‑
nienie pokoju oraz zbudowanie skutecznych mechanizmów kompromiso‑
wego rozwiązywania sporów powstających na tle odmiennych czy nawet
sprzecznych interesów. Formułował obawy, by postępująca w drugiej
dekadzie XXI wieku renacjonalizacja polityk państw członkowskich
UE nie doprowadziła do porażki europejskiego projektu integracyjnego
i powrotu Europy do systemu międzynarodowego opartego na nowym
wydaniu „koncertu mocarstw”. Jednym z następstw rozwoju sytuacji
w tym kierunku byłoby zdecydowane pogorszenie bezpieczeństwa mię‑
dzynarodowego Polski i wielu innych państw europejskich.
Kolejny obszar badawczy Jubilata dotyczy europejskiego systemu
międzynarodowego, jego ewolucji w okresie pozimnowojennym, w tym
przede wszystkim tendencji ewolucji europejskiego systemu bezpieczeń‑
stwa międzynarodowego. Istotną jego częścią są relacje transatlantyckie
w ramach NATO. Wśród wielu opracowań Pana Profesora dotyczących
wspomnianych kwestii znajdują się: Jedność Europy jako element nowego
(postulowanego) ładu europejskiego (1994), Główne modele bezpieczeństwa europejskiego a państwa Grupy Wyszehradzkiej (1990–1994) (1995), The Concept
of European Unity Against International Security in Post-Cold War Europe
(1999), Interwencja NATO w Jugosławii i jej implikacje dla bezpieczeństwa
międzynarodowego (2000), Czynniki sprzyjające i utrudniające jednoczenie Europy w dziedzinie bezpieczeństwa (2002), Problemy współpracy transatlantyckiej
w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa (2004), Kierunki ewolucji europejskiego
systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku
(2017). W opracowaniach tych Pan Profesor wskazywał m.in. na czyn‑
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niki sprzyjające i utrudniające zbudowanie w Europie kooperatywnego
systemu bezpieczeństwa europejskiego, za którym w pierwszych latach
po rozpadzie systemu jałtańsko-poczdamskiego opowiadali się przedsta‑
wiciele wszystkich państw europejskich. Z nieukrywanym niepokojem
analizował znaczny wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodo‑
wego zarówno w Europie, jak i w innych regionach świata, wzmocnienie
tendencji do rywalizacji i konfrontacji kosztem osłabienia tendencji do
współpracy i kompromisowego rozwiązywania problemów występują‑
cych w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
Badając proces ewolucji europejskiego systemu bezpieczeństwa mię‑
dzynarodowego w okresie pozimnowojennym, szczególnie zaś w pierw‑
szej i drugiej dekadzie XXI wieku, Jubilat zwracał uwagę na wzrost takich
tendencji, jak: malejące szanse na zbudowanie w Europie kooperatywnego
systemu bezpieczeństwa; występowanie kilku stref o zróżnicowanym po‑
ziomie bezpieczeństwa; poszerzanie NATO oraz ewolucja strategii i funkcji
tego sojuszu; ciągła zmiana mapy politycznej Europy jako przejaw dążeń
kolejnych zbiorowości do korzystania w wersji maksymalistycznej z prawa
do samostanowienia i utworzenia własnego państwa; wzrost procesów
dezintegracyjnych w Unii Europejskiej; wzrost zagrożenia intensyfikacją
wyścigu zbrojeń; wzrost zagrożenia terroryzmem islamskim (radykali‑
zmem islamskim) w Europie; zaostrzanie się geopolitycznej rywalizacji
między Zachodem a Rosją o wpływy na obszarze poradzieckim, przede
wszystkim na Ukrainie; odchodzenie od idei okcydentalizacji polityki za‑
granicznej Rosji i europeizacji; intensyfikacja w polityce zagranicznej Nie‑
miec działań zmierzających do realizacji koncepcji „niemieckiej Europy”,
a nie „europejskich Niemiec”; politykę administracji Donalda Trumpa,
w tym: jej biznesowe podejście do wywiązywania się Stanów Zjedno‑
czonych z zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO, krytykę procesu
integracji europejskiej w ramach UE i zachęcanie państw do wyjścia z tej
struktury oraz wzrost kontrowersji w relacjach amerykańsko-niemieckich.
Efektem tych tendencji jest pogorszenie się realnego stanu bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego w Europie oraz mniejsze poczucie tego
bezpieczeństwa i większe poczucie zagrożenia, niestabilności i niepewno‑
ści wśród znacznej części społeczeństw państw europejskich.
Ostatni obszar zainteresowań badawczych Profesora Mieczysława
Stolarczyka, badań realizowanych przede wszystkim w drugiej dekadzie
XXI wieku, związany jest z analizowaniem tendencji ewolucji global‑
nego systemu międzynarodowego i ich implikacji. Do najważniejszych
publikacji z tego zakresu należy zaliczyć następujące: Specyfika procesów
globalizacji i dostrzegane ich konsekwencje (2008), Główne tendencje ewolucji środowiska międzynarodowego Polski w połowie drugiej dekady XXI wieku (2017),
Ewolucja supermocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych w pozimnowojen-
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nym systemie międzynarodowym (2018), Tendencje ewolucji pozimnowojennego
systemu międzynarodowego i ich możliwe implikacje (2018). Głównym wątkiem
rozważań Pana Profesora przedstawionych w tych opracowaniach było
wskazywanie na zmiany zachodzące w globalnym systemie międzynaro‑
dowym w okresie pozimnowojennym, w tym przede wszystkim na stop‑
niowe odchodzenie od systemu jednobiegunowego z supermocarstwową
pozycją Stanów Zjednoczonych w kierunku układu wielobiegunowego.
Jubilat podzielał stanowisko wielu innych badaczy stosunków między‑
narodowych, że system pounipolarny (poamerykański) będzie systemem
wielobiegunowym, z wieloma ośrodkami potęgi na poszczególnych
płaszczyznach stosunków międzynarodowych, w różnych regionach
świata. Pan Profesor w swoich publikacjach i wystąpieniach podkreślał,
że wykształca się nowy system międzynarodowy. Nie można jednak
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Czy nowy system między‑
narodowy będzie lepszy od systemu pozimnowojennego (unipolarnego),
sprawiedliwszy, w większym stopniu zabezpieczający wartość pokoju
w stosunkach międzynarodowych, bardziej stabilny? W kontekście
ewolucji globalnego i europejskiego systemu międzynarodowego Jubilat
zwracał uwagę na najważniejsze dylematy w polityce zagranicznej Polski
związane z tymi procesami.
Profesor Mieczysław Stolarczyk opublikował 4 monografie oraz ponad
120 artykułów i recenzji zamieszczonych w czasopismach specjalistycz‑
nych i w pracach zbiorowych. Piąta monografia Jego autorstwa niebawem
zostanie skierowana do opracowania wydawniczego. Jest redaktorem bądź
współredaktorem 15 prac zbiorowych oraz współredaktorem 10 tomów
(lata 2005–2013) ukazującego się od 2005 roku periodyku „Studia Politicae
Universitatis Silesiensis”. Pan Profesor zrecenzował 30 prac doktorskich,
5 prac habilitacyjnych oraz przygotował 6 recenzji w postępowaniu o tytuł
naukowy. Pełnił funkcję recenzenta wydawniczego 22 prac zbiorowych.
W swojej 40-letniej pracy naukowo-dydaktycznej uczestniczył w wielu
konferencjach naukowych, na większości z nich wygłaszając referaty. Był
też organizatorem i współorganizatorem wielu sympozjów przygotowa‑
nych przez Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ.
Swoimi poszukiwaniami badawczymi, stawianymi problemami i wy‑
nikami badań Pan Profesor starał się zainteresować studentów w ramach
wykonywanej pracy dydaktycznej. Mając na uwadze tylko drugą dekadę
XXI wieku, prowadził wykłady dla studentów kierunku politologia
i kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe z następujących
przedmiotów: teoria stosunków międzynarodowych, teoria bezpieczeń‑
stwa narodowego i międzynarodowego, międzynarodowe stosunki
polityczne, problem niemiecki i stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku,
polityka zagraniczna III RP, Rosja i obszar poradziecki w stosunkach mię‑
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dzynarodowych. Wykłady te spotykały się z dużym zainteresowaniem
studentów i były wysoko przez nich oceniane, o czym świadczą wyniki
badań ankietowych przeprowadzanych na ten temat.
Pan Profesor prowadził od 1996 roku seminarium magisterskie i dok‑
toranckie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu współ‑
czesnych stosunków międzynarodowych, w tym polityki bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego. Jest promotorem 9 doktoratów, które
w większości zostały obronione z wyróżnieniem, oraz ok. 400 prac ma‑
gisterskich.
Na koniec tego szkicu biograficznego należy wskazać na wkład Profe‑
sora Mieczysława Stolarczyka w prace organizacyjne Instytutu, Wydziału
i Uczelni. Oprócz pełnienia funkcji kierownika Zakładu Stosunków
Międzynarodowych oraz zastępcy dyrektora INPiDz ds. nauki Profesor
miał istotny udział we wzbogaceniu oferty dydaktycznej Instytutu. Był
współorganizatorem, wraz z dr. Jerzym Przywarą, specjalności europei‑
styka na kierunku politologia, realizowanej w latach 1999–2012. W roku
akademickim 2012/2013 została ona przekształcona w specjalność integra‑
cja europejska. Pan Profesor był przewodniczącym zespołu (dr Katarzyna
Czornik, dr Miron Lakomy), który przygotował wprowadzenie w INPiDz
w roku akademickim 2012/2013 specjalności współczesne stosunki mię‑
dzynarodowe. Kierował też zespołem (dr Katarzyna Czornik, dr Miron
Lakomy), który wykonał bardzo istotną pracę zwieńczoną uruchomieniem
1 października 2014 roku kierunku bezpieczeństwo narodowe i między‑
narodowe (studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne). Dwa lata
później zespół ten przygotował podstawy organizacyjne i dydaktyczne
uruchomienia na tym samym kierunku studiów magisterskich, w formie
zarówno stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.
W latach 2012–2018 Pan Profesor był członkiem rektorskiej komisji
dyscyplinarnej dla pracowników naukowo-dydaktycznych. W kadencji
2017–2020 zasiadał w Senacie Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto jest
członkiem Rady Wydawniczej „The International Affairs Review” oraz
Kolegium Redakcyjnego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.
Wyrazem uznania dla osiągnięć Jubilata są liczne nagrody rektor‑
skie, które otrzymał za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na
rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym nagrodę JM Rektora
Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia przyznaną
w roku 2011 za ponadprzeciętne osiągnięcia w działalności naukowej.
W roku 2018 otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla Uniwersytetu Ślą‑
skiego.
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Etapy i struktura analizy
polityki zagranicznej państwa
w nauce o stosunkach międzynarodowych

W nauce o stosunkach międzynarodowych polityka zagraniczna stała
się wyodrębnionym obszarem badawczym, znacząco autonomicznym,
a nawet aspirującym do bycia odrębną dyscypliną1. Tym samym stała
się trwałym elementem badania współczesnych stosunków międzynaro‑
dowych. Wyróżnia ją przedmiot badań, jakim jest polityka zagraniczna
analizowana „na przecięciu” wnętrza państwa i systemu międzynarodo‑
wego, warunkowana zmianami na obu tych poziomach analizy2. Oznacza
to, że w badaniu polityki zagranicznej jako obszaru wiedzy przedmiotem
dociekań jest polityka zagraniczna jako sfera rzeczywistości społecznej.
Celem autora artykułu jest rekonstrukcja etapów i struktury analizy
polityki zagranicznej (foreign policy analysis) jako obszaru badawczego
nauki o stosunkach międzynarodowych. Weryfikacji zostaną poddane
dwie hipotezy badawcze. Po pierwsze, specyfika przedmiotu badań –
jakim jest „ulokowanie” procesu formułowania polityki zagranicznej „na
przecięciu” wnętrza państwa i środowiska międzynarodowego – w od‑
niesieniu do analizy polityki zagranicznej warunkowała hybrydowość
1 Zob. M. Pietraś: Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych.
W: Badanie polityki zagranicznej państwa. Red. E. Haliżak. Warszawa 2018, s. 165–213.
2 Zob. M. Stolarczyk: Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015. Katowi‑
ce 2016; Idem: Dylematy polityki niemieckiej Polski związane ze wzrostem międzynarodowej roli
Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro. W: Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku
XXI wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2014, s. 230–253; Idem:
Polska i Niemcy wobec kryzysu i konfliktu ukraińskiego. Zbieżność i różnice stanowisk. W: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne,
wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice
2015, s. 349–386; Idem: Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty
polityczne). „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, T. 11, s. 13–107.
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podejść badawczych charakterystycznych dla badania zarówno wnętrza
państwa, jak i środowiska międzynarodowego. Po drugie, tożsamość
badawcza analizy polityki zagranicznej w swym zasadniczym nurcie –
mając świadomość, że jest to proces – została ukształtowana w okresie
westfalskiego systemu stosunków międzynarodowych, metaforycznie
przedstawianego w postaci systemu kul bilardowych. Dlatego też zmiany
rzeczywistości międzynarodowej warunkowane procesami globalizacji
i utożsamiane z wyłanianiem się późnowestfalskiego ładu międzynaro‑
dowego są wyzwaniem dla ukształtowanego „wzorca” analizy polityki
zagranicznej i go zmieniają3.
W kontekście zadeklarowanego celu poznawczego artykułu i hipo‑
tez poddanych weryfikacji uznano, że przedmiotem analizy będzie: po
pierwsze, polityka zagraniczna jako przedmiot analizy polityki zagra‑
nicznej; po drugie, etapy podejścia do analizy polityki zagranicznej, czyli
jej geneza i ewolucja; po trzecie, struktura analizy polityki zagranicznej
poprzez wyjaśnianie zachowań państwa w polityce zagranicznej, czyli
koncentracja a) na procesie decyzyjnym i zmiennych go warunkują‑
cych oraz b) na analizie zachowań państwa w polityce zagranicznej,
czyli działań podejmowanych w środowisku międzynarodowym.

Polityka zagraniczna jako przedmiot analizy
Polityka zagraniczna jako sfera rzeczywistości politycznej, gdyż związa‑
nej z działaniami ośrodka władzy politycznej państwa wobec środowiska
międzynarodowego, jest przedmiotem analizy w analizie polityki zagranicznej. Dość zgodnie jest identyfikowana z intencyjnymi, związa‑
nymi z realizacją interesów, działaniami państwa wobec środowiska
międzynarodowego, mającymi na celu zmianę tego środowiska i zmianę
zachowań innych podmiotów stosunków międzynarodowych w mysli
preferencji państwa podejmującego działania. Służy realizacji interesów
związanych z bezpieczeństwem narodowym, rozwojem oraz zachowa‑
niem tożsamości.
Na początku lat 70. XX wieku James N. Rosenau lapidarnie określił
politykę zagraniczną jako „zewnętrzne zachowania państwa”4. Tę logikę
myślenia zachował Brian White, który w końcu lat 80. XX wieku dość
osobliwie definiował politykę zagraniczną jako działania rządu prowa‑
3 M. Pietraś: Analiza polityki zagranicznej…, s. 166 i nast.
4 J.N. Rosenau: The Scientific Study of Foreign Policy. New York 1971, s. 95.
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dzące do stosunków między państwami i innymi podmiotami w systemie
międzynarodowym5. Podobny pogląd na początku XXI wieku wyraził
Christopher Hill. Jego zdaniem polityka zagraniczna to suma zewnętrz‑
nych relacji niezależnego podmiotu – najczęściej państwa – w stosunkach
międzynarodowych6.
Na rysunku 1 przedstawiony został model polityki zagranicznej pań‑
stwa z wyraźnym ujęciem jej istoty jako działań państwa wobec środowi‑
ska międzynarodowego. Wyraźna jest także próba uchwycenia złożoności
polityki zagranicznej. Wskazano na państwo jako jej podmiot, wskazano
też na jej wewnętrzne uwarunkowania, proces decyzyjny, działania
podejmowane w środowisku międzynarodowym oraz uwarunkowania
na poziomie systemu międzynarodowego. Stąd więc w analizie polityki
zagranicznej skłonność do dominującej – chociaż nie wyłącznej – koncen‑
tracji na procesie decyzyjnym, a następnie jego uwarunkowaniach, w de‑
finiowaniu polityki zagranicznej zaś ewidentnie dominuje koncentracja
na działaniach, zachowaniach państwa w systemie międzynarodowym.
System międzynarodowy

Wewnętrzne
uwarunkowania
polityki
zagranicznej

Proces decyzyjny

Działania w polityce
zagranicznej

Państwo lub inny
podmiot kolektywny

Rysunek. 1. Model polityki zagranicznej
Źródło: D. Beach: Analyzing Foreign Policy. Basingstoke 2012, s. 3.

W związku z przedstawioną istotą polityki zagranicznej jako sfery
rzeczywistości społecznej, w jej badaniu, a więc w analizie polityki
zagranicznej, już w latach 50. czy 60. XX wieku, czyli w warunkach
państwocentrycznego postrzegania stosunków międzynarodowych,
pojawił się dylemat: Na czym koncentrować proces badawczy? Czy na
tym, co wewnątrz państwa, a więc na procesie decyzyjnym, czy na tym,
5 B. White: Analysing Foreign Policy. Problems and Approaches. In: Understanding Foreign
Policy. The Foreign Policy Systems Approach. Eds. M. Clarke, B. White. Aldershot 1989, s. 1.
6 Ch. Hill: The Changing Politics of Foreign Policy. New York 2003, s. 3.
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co na zewnątrz, czyli na działaniach podejmowanych przez państwo
w środowisku międzynarodowym – ich wyjaśnianiu poprzez zmienne
niezależne, warunkujące?7 Kluczowe znaczenie miało więc myślenie
w kategoriach zmiennej zależnej i zmiennych niezależnych, czyli ekspla‑
nandum i eksplanasu, a więc tego, co jest wyjaśniane, i tego, co warunkuje
proces wyjaśniania. Poglądy na temat takiego kierunku myślenia, a więc
identyfikacji w procesie badawczym zmiennych zależnych i niezależnych,
są w literaturze dotyczącej analizy polityki zagranicznej zbieżne8.
Valerie M. Hudson, dostrzegając znaczenie działań podejmowanych
przez państwa w środowisku międzynarodowym, za główny przedmiot
wyjaśniania w analizie polityki zagranicznej, a więc zmienną zależną lub
eksplanandum, uznawała jednak proces decyzyjny, a dokładniej – decyzje
podejmowane przez decydentów tworzących ośrodek władzy politycznej.
Do zalet koncentracji na decydentach w analizie polityki zagranicznej
zaliczyła: po pierwsze, jednoczesne skupianie się w procesie badawczym
na polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa z możliwością zastoso‑
wania w roli narzędzi badawczych i integrowania teorii, które wcześniej
w oddzieleniu od siebie służyły wyjaśnianiu analizowanych zjawisk albo
na poziomie państwa, albo na poziomie środowiska międzynarodowego.
Po drugie, zogniskowanie na podmiocie, a w mniejszym stopniu – na
strukturze. Koncentracja na podmiocie – o czym szerzej w dalszej części –
jest cechą wyróżniającą analizę polityki zagranicznej. Po trzecie, wyjście
poza deskrypcję i uogólnianie na temat zachowań państwa w kierunku
wyjaśniania jego zachowań, z zaakcentowaniem odpowiedzi na pytanie
„dlaczego?” Po czwarte, koncentracja na ośrodku decyzyjnym i decyden‑
tach umożliwia analizie polityki zagranicznej integrowanie teorii sto‑
sunków międzynarodowych, istniejących tu szkół myślenia, z teoriami,
podejściami badawczymi wyjaśniającymi zjawiska i procesy polityczne
wewnątrz państw9.
Dla koncentracji na procesie decyzyjnym istotne znaczenie miała
opublikowana w roku 1954 książka spółki autorskiej Richard Snyder,
Henry Bruck, Burton Sapin – Decision‑making as an Approach to the Study of
International Politics. Autorzy ci decydowanie w polityce zagranicznej pań‑
stwa uznali za „organizujące” analizę polityki zagranicznej jako obszar
badawczy. Zaproponowali, aby koncentrowano się nie na zachowaniach
7 Zob. A.J.R. Groom: Foreign Policy Analysis: From Little Acorn to Giant Oak? “Interna‑
tional Studies” 2007, Vol. 4, No. 3, s. 195; V.M. Hudson: Foreign Policy Analysis. Classic and
Contemporary Theory. Lanham 2007, s. 5.
8 W. Carlsnaes: Actors, Structures and Foreign Policy Analysis. In: Foreign Policy. Theories, Actors, Cases. Eds. S. Smith, A. Hadfield, T. Dunne. Oxford 2008, s. 88; D. Beach:
Analyzing Foreign Policy. Basingstoke 2012, s. 7–8.
9 V. M. Hudson: The History and Evolution of Foreign Policy Analysis. In: Foreign Policy.
Theories…, s. 12 i nast.
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państwa w środowisku międzynarodowym, lecz na poziomie „poniżej”
państwa, a więc na jego wnętrzu „organizującym” proces decyzyjny10.
Znacząca także była opublikowana w 1956 roku książka Harolda i Mar‑
garet Sprout Man‑Milieu Relationship Hypotheses in the Context of International Politics. Autorzy dostrzegali różne zmienne warunkujące politykę
zagraniczną. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynili jednak
psycho‑milieu jednostek i grup uczestniczących w podejmowaniu decyzji
w polityce zagranicznej. Pod pojęciem psycho‑milieu rozumieli oni środo‑
wisko międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe, które jest postrzegane
i interpretowane przez osoby uczestniczące w podejmowaniu decyzji11.
Dla zrozumienia koncentracji analizy polityki zagranicznej na wyjaś‑
nianiu zachowań państwa w środowisku międzynarodowym i unikaniu
ich opisu istotne znaczenie ma opublikowany w połowie lat 60. obszerny
artykuł Rosenaua Pre‑Theories and Theories of Foreign Policy12. W artykule
tym autor opowiedział się za dążeniem do tworzenia ogólnej teorii
polityki zagranicznej skupionej na podmiocie – przede wszystkim na
państwie – i kształtowanej w formule teorii średniego zasięgu, a więc
takiej pośredniej między „wielkimi” teoriami wyjaśniającymi i opisem
rzeczywistości.
Gdy ma się na uwadze w ten sposób określoną istotę analizy polityki
zagranicznej i przedmiotu jej badań, istotne staje się określenie specyfiki
tego obszaru badawczego. Składa się na nią kilka cech: 1) koncentracja
na podmiotach polityki zagranicznej (actor‑oriented approach) funkcjonują‑
cym w otoczeniu społecznym; 2) wielopoziomowość analizy, integrująca
poziomy mikro i makro, wnętrza państwa i środowiska międzynarodo‑
wego; 3) wieloczynnikowość w procesie badawczym, a więc jednoczesne
uwzględnianie wielu zmiennych; 4) skupienie na procesie decyzyjnym
i – chociaż w mniejszym stopniu – na działaniach w środowisku między‑
narodowym; 5) wielo‑ czy nawet interdyscyplinarność analizy polityki
zagranicznej, a więc integrowanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin;
6) badanie polityki zagranicznej w formule teorii średniego zasięgu. Iden‑
tyfikując wymienione cechy specyficzne, należy podkreślić, że w więk‑
szości nie spełniają one wymogu rozłączności treści, „nakładając się” pod
względem niektórych treści na siebie. W znacznym stopniu wynika to ze
złożoności przedmiotu analizy. Uchwycona jednak została logika każdej
z tych cech.
10 R. Snyder, H. Bruck, B. Sapin: Decision‑making as an Approach to the Study of International Politics. Princeton 1954.
11 H. Sprout, M. Sprout: Man‑milieu Relationship Hypotheses in the Context of International Politics. Princeton 1956.
12 J.N. Rosenau: Pre‑T heories and Theories of Foreign Policy. In: Approaches to Comparative
and International Politics. Ed. R. Farrell. Evanston 1966, s. 27–92.
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Etapy analizy polityki zagranicznej
Analiza polityki zagranicznej jako wyodrębniony obszar badawczy czy
subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych jest podlegającym
ewolucji procesem o wewnętrznej dynamice i dających się wyodrębnić
etapach13. W literaturze przedmiotu dość zgodnie wskazuje się na możli‑
wość wyodrębnienia trzech etapów14. Etap I przypada na lata 1954–1973,
etap II – na lata 1974–1993, etap III – na okres po 1993 roku, a w sensie
funkcjonalnym – na okres po zakończeniu zimnej wojny. Etapy nazywano
także generacjami analizy polityki zagranicznej.
Etap I – lata 1954–1973. W ramach tego etapu została podjęta próba
określenia obszaru badawczego analizy polityki zagranicznej. Dążono do
odejścia od wcześniejszej koncentracji na deskryptywnych ujęciach przy‑
padków polityki zagranicznej państw i przejścia do prób wyjaśniania
ich zachowań w środowisku międzynarodowym poprzez identyfikację
zmiennych te zachowania warunkujących – ze szczególnym uwzględnie‑
niem procesów decyzyjnych. Podjęto także próbę stworzenia teorii poli‑
tyki zagranicznej z nadzieją, że przyczyni się ona do powstania analizy
polityki zagranicznej jako odrębnej dyscypliny15.
Wyróżnik I etapu czy generacji analizy polityki zagranicznej sta‑
nowiła koncentracja na zmiennych niezależnych warunkujących zewnętrzne zachowania państwa. To, co było wówczas nowe, to zejście
poniżej jego poziomu i skupienie na wewnętrznych, funkcjonujących na
różnych poziomach, uwarunkowaniach biurokratycznych, społecznych
czy związanych z zachowaniami jednostek. Podejście takie wynikało
z przekonania, że ograniczoną wartość eksplanacyjną ma odwołujące
się do założeń szkoły realistycznej myślenie o państwie jako unitarnym
aktorze skoncentrowanym na interesach narodowych, sile i racjonalności
zachowań. Istotną inspirację dla takiego myślenia stworzyły prace trzech
wymienionych wcześniej autorów – Snydera, Brucka, Sapina, a także Ha‑
rolda i Margaret Sprout. Zdaniem trzech pierwszych autorów kluczowe
znaczenie dla zachowań państwa w środowisku międzynarodowym ma
to, w jaki sposób decydenci definiują sytuację decyzyjną. To zaś warun‑
kowane jest specyficznymi cechami wnętrza państwa i otaczającego je
13 Zob. M. Pietraś: Analiza polityki zagranicznej…
14 V.M. Hudson: Foreign Policy…, s. 17; Eadem: The History and Evolution…, s. 17–27;
T. Łoś‑Nowak: Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjał, strategie. Warszawa 2011, s. 8–20;
L. Neack, J. Hey, P. Haney: Generational Change in Foreign Policy Analysis. In: Foreign Policy
Analysis. Continuity and Change in its Second Generation. Eds. L. Neack, J. Hey, P.J. Haney.
Englewood Cliffs 1995, s. 2.
15 L. Neack, J. Hey, P. Haney: Generational Change…, s. 3.
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środowiska, indywidualnymi cechami osobowości decydentów i prefero‑
wanymi przez nich systemami wartości oraz percepcją otaczającej rze‑
czywistości16. Podejście to, integrujące elementy psychologii i socjologii,
oznaczało rezygnację z myślenia o państwie jako „czarnej skrzynce”,
odwołującego się do spójnego interesu narodowego. Słabością tego
myślenia był brak uwzględniania powiązań między zmiennymi i brak
ich hierarchizacji. Mimo to był to znaczący krok do przodu w badaniu
polityki zagranicznej, oznaczał bowiem stworzenie klarownej i prostej
w założeniach konstrukcji analitycznej umożliwiającej odchodzenie
od etapu opisu polityki zagranicznej i przechodzenie do etapu jej wyjaśniania17.
Ważną grupą zmiennych służących wyjaśnianiu polityki zagranicznej
w ramach I generacji analizy polityki zagranicznej stały się uwarunko‑
wania psychologiczne. Istotną inspirację dla takiego kierunku myślenia
i badań stworzyli Sproutowie. Zwrócili uwagę na uwarunkowania
psychologiczne jednostek i grup uczestniczących w procesach decyzyj‑
nych. Pisali o środowisku psychologicznym jako sposobie postrzegania
rzeczywistości przez decydentów, a więc jednostki. Za możliwą uważali
niespójność między środowiskiem postrzeganym i rzeczywistym, co
może prowadzić do błędnych decyzji w polityce zagranicznej18.
Zainicjowany przez Sproutów kierunek myślenia inspirował innych.
Irwing Janis podjął tematykę problemu grupowego myślenia w decydo‑
waniu politycznym. Wykazał, że chęć utrzymania konsensu w grupie
i akceptacji przez nią, przyczyniając się do postaw konformizmu i opor‑
tunizmu, może obniżać jakość podejmowanych decyzji w polityce zagra‑
nicznej, niejako „blokując” uczestników procesu decyzyjnego na narzu‑
canym przez osoby o dominującej pozycji schemacie myślenia19. Z kolei
Michael Brecher – odwołując się do przykładu Izraela – zaproponował
input‑process‑output model20, w którym dokonał systematyzacji zmiennych
warunkujących politykę zagraniczną tego państwa, koncentrując się
na środowiskach wewnętrznym i międzynarodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska psychologicznego w postaci postrzegania
i interpretacji otaczającej rzeczywistości przez decydentów. Zwrócił także
uwagę na obszary o wyjątkowym znaczeniu dla polityki zagranicznej
i będące przedmiotem specjalnego zainteresowania polityków, jak bez‑
16 R. Snyder, H. Bruck, B. Sapin: Decision‑making…, s. 65.
17 D. Gerner: The Evolution of the Study of Foreign Policy. In: Foreign Policy Analysis.
Continuity…, s. 19.
18 H. Sprout, M. Sprout: Man‑milieu Relationship…
19 I. Janis: Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign‑policy Decisions and
Fiascoes. Boston 1972.
20 Zob. D. Gerner: The Evolution…, s. 20.
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pieczeństwo, potencjał wojskowy, problemy gospodarcze czy tożsamość
kulturowa21.
Oprócz zmiennych psychologicznych dotyczących jednostek i wa‑
runkujących procesy decyzyjne, przedmiotem analizy stały się zmienne
niezależne w postaci otoczenia społecznego ośrodka decyzyjnego oraz
tzw. narodowych charakterystyk, a więc cech specyficznych danego pań‑
stwa. W odniesieniu do otoczenia społecznego badania grup interesów
i nacisku w polityce wewnętrznej prowadzone przez Roberta Dahla, były
wykorzystywane do badania wpływu tych grup na procesy decyzyjne
w polityce zagranicznej22. Czyniono to także w odniesieniu do elit poli‑
tycznych i opinii publicznej23.
Przedmiotem analiz w otoczeniu ośrodka decyzyjnego stały się także
struktury biurokratyczne z ich partykularnymi interesami i skłonnoś‑
ciami do rywalizacji oraz wzmacniania własnej pozycji w strukturze
ośrodka decyzyjnego. W tym kontekście w badaniach tych podkreślano,
że model państwa jako racjonalnego, unitarnego aktora, nie jest w stanie
wyjaśniać złożoności procesu decyzyjnego. Morton Halperin, Priscilla
Clapp i Arnold Kanter dokonali analizy biurokratycznych zachowań,
uogólnień na ten temat z odwołaniem się do licznych przykładów
i przypadków dotyczących polityki obronnej Stanów Zjednoczonych
w okresie pełnienia urzędu prezydenta przez Dwighta Eisenhowera,
Johna F. Kennedy’ego i Lyndona Johnsona24. Jedną jednak z najbardziej
znanych jest przeprowadzona przez Grahama Allisona analiza procesu
decyzyjnego w Stanach Zjednoczonych w czasie kubańskiego kryzysu
rakietowego w 1962 roku. W celu wyjaśnienia tego przypadku odwołał
się do „modelu procesu organizacyjnego” oraz do „modelu polityki
biurokratycznej” z jednoczesnym porządkowaniem analizy na trzech
poziomach, a więc z zastosowaniem koncepcji poziomów analizy25.
Badania Sproutów stworzyły także inspirację – w sensie określania
kierunku myślenia – do wyjaśniania procesów decyzyjnych i zachowań
w polityce zagranicznej zmiennymi niezależnymi nazywanymi narodo‑
wymi charakterystykami lub atrybutami. Inaczej mówiąc, są to czynniki
materialne warunkujące politykę zagraniczną. Zaliczano do nich specy21 M. Brecher: The Foreign Policy System of Israel. Setting, Images, Process. New Haven 1972.
22 R. Dahl: Regimes and Oppositions. New Haven 1973.
23 Zob. S. Verba et al.: Public Opinion and the War in Vietnam. “American Political
Science Review” 1967, Vol. 61, s. 317–333; D.A. Graber: Public Opinion, the President, and
Foreign Policy. Four Case Studies from the Formative Years. New York 1968; H. Cantril: Human
Dimension. Experiences in Policy Research. New Brunswick 1967.
24 M. Halperin, P. Clapp, A. Kanter: Bureaucratic Politics and Foreign Policy. Washing‑
ton DC 1974.
25 G. Allison: Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston 1971.
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ficzne dla danego państwa właściwości, jak jego potencjał gospodarczy,
wielkość terytorium, potencjał demograficzny, system polityczny itd.26
Przy czym w analizie tej nie ograniczano się tylko do poziomu wnętrza
państwa. Uwzględniano także poziom systemu międzynarodowego jako
zespół zmiennych niezależnych warunkujących politykę zagraniczną.
Morton Kaplan koncentrował się na strukturze systemu międzynaro‑
dowego – rzeczywistej i hipotetycznej – w sensie jego biegunowości,
„rozkładu” siły27. Richard Rosecrance podjął tematykę funkcjonowania
systemu międzynarodowego28, a David Singer – tematykę mocarstw
w tym systemie29. Wymienione zmienne wybrane są jedynie przykładowo.
Zakres ich identyfikacji i prowadzonych badań był znacznie szerszy.
Szczególnie istotnym elementem ewolucji I generacji analizy polityki
zagranicznej były inspirowane przez Rosenaua próby tworzenia teorii
polityki zagranicznej. Z jednej strony miała ona być narzędziem badaw‑
czym, instrumentem porządkowania procesu badawczego, formułowania
uogólnień i nadawania znaczeń. Z drugiej strony, a takie w owym czasie
były oczekiwania niektórych badaczy, miała służyć budowaniu tożsamo‑
ści analizy polityki zagranicznej jako odrębnej dyscypliny. Niezależnie
jednak od przypisanej jej „misji” usamodzielnienia dyscypliny, teoria ta
miała zachęcać do uogólnień na temat polityki zagranicznej, a nie tylko
prostego jej opisu, miała być teorią dotyczącą transgranicznych działań
państwa i umożliwić analizę tych działań na kilku poziomach. Miała
także być tworzona w formule teorii średniego zasięgu30. Inspirację do
takiego myślenia stworzył Robert Merton31. Teoria ta miała dotyczyć
zjawisk „sektorowych”, ograniczonych co do zakresu przedmiotowego
lub geograficznego, a nie globu jako całości. Koncentrowano się na czyn‑
nikach warunkujących decyzje państwa w jego polityce zagranicznej.
Zakładano, że z czasem teoria ta zostanie rozwinięta do postaci ogólnej
teorii polityki zagranicznej32.
26 R. Rummel: The Dimensions of Nations. Beverly Hills 1972; Idem: National Attributes and Behavior. Beverly Hills 1979; M. East, Ch.F. Hermann: Do Nations Type Account for
Foreign Policy Behavior? In: Comparing Foreign Policies. Ed. J.N. Rosenau. New York 1974,
s. 269–303.
27 M. Kaplan: System and Process in International Politics. New York 1957; Idem: Variants on Six Models of the International System. In: International Politics and Foreign Policy. Ed.
J.N. Rosenau. Glencoe 1972.
28 R. Rosecrance: Action and Reaction in World Politics. International System in Perspective. Boston 1963.
29 D. Singer, S. Bremer, J. Stuckey: Capability Distribution, Uncertainty and Major Power
War. In: Peace, War and Numbers. Ed. B. Russett. Beverly Hills 1972.
30 V.M. Hudson: Foreign Policy…, s. 15.
31 R. Merton: Social Theory and Social Structure. Glencoe 1957.
32 L. Neack, J. Hey, P. Haney: Generational Change…, s. 3.
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Etap II – lata 1974–1993 – określany jest także jako druga generacja
analizy polityki zagranicznej. Jego cechy to kontynuacja, ale i przewartoś‑
ciowanie oraz zmiana dotychczasowych badań. Punkt odniesienia, swoistą
bazę dla prowadzonych analiz, stanowiły ustalenia poczynione w okresie
I generacji. U podstaw zaś przewartościowań i zmian legło założenie, że
polityka zagraniczna jako sfera politycznej aktywności jest złożonym
zjawiskiem, którego wyjaśnianie wymaga analizy wielopoziomowej,
uwzględniającej różnorodność uwarunkowań na poziomie wnętrza pań‑
stwa i systemu międzynarodowego. Określają one kontekst, w którym
polityka zagraniczna jest formułowana i realizowana33. Istotne, dla
przewartościowania podejścia do analizy polityki zagranicznej w ramach
jej drugiej generacji, znaczenie miała, będąc swoistym podsumowaniem
zmian, opublikowana w 1987 roku książka New Directions in the Study of
Foreign Policy pod redakcją Charlesa F. Hermanna, Charlesa W. Kegleya
i Jamesa N. Rosenaua34. Jej redaktorzy i autorzy byli zgodni co do tego, że
polityka zagraniczna wymaga wieloczynnikowych i wielopoziomowych
ram analitycznych. Podkreślano potrzebę przejścia do bardziej dojrzałego
okresu badania polityki zagranicznej35.
W okresie II generacji analizy polityki zagranicznej badania skoncen‑
trowano wokół kilku obszarów dla niej charakterystycznych. Po pierwsze,
rozwijano badania na temat podejmowania decyzji w małych grupach,
wykraczając jednak poza problem grupowego myślenia w jego ujmowa‑
niu w okresie I generacji. Koncentrowano się na strukturze i procesie
funkcjonowania grup decydentów w polityce zagranicznej. Zakładano,
że dążenie do utrzymania konsensu w grupie może deformować jakość
decyzji. Nowym problemem badawczym stała się analiza tego, w jaki spo‑
sób grupa dochodzi do określonego rozumienia sytuacji w polityce zagra‑
nicznej, w jaki sposób uczy się36. George Robert Boynton analizował zaś,
w jaki sposób jednostki w grupie decydentów dochodzą do uzgodnionego
rozumienia i postrzegania określonej sytuacji w polityce zagranicznej,
która jest podstawą decyzji. Badał przesłuchania w komisjach Kongresu
Stanów Zjednoczonych, koncentrując się na tym, w jaki sposób członko‑
wie komisji rozumieją bieżące wydarzenia i istotę istniejących problemów
oraz jak dzielą się tym rozumieniem z innymi członkami komisji37.
33 J. Rothgeb: The Changing International Context for Foreign Policy. In: Foreign Policy
Analysis. Continuity…, s. 34.
34 New Directions in the Study of Foreign Policy. Eds. Ch.F. Hermann, Ch.W. Kegley,
J.N. Rosenau. Boston 1987.
35 Zob. L. Neack, J. Hey, P. Haney: Generational Change…, s. 10.
36 Learning in US and Soviet Foreign Policy. Eds. G. Breslauer, P. Tetlock. Boulder 1991.
37 G.R. Boynton: The Expertise of the Senate Foreign Relations Committee. In: Artificial
Intelligence and International Politics. Ed. V.M. Hudson. Boulder 1991.
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Po drugie, kontynuowano badania na temat procesu organizacyjnego
i polityki biurokratycznej. Koncentrowano się na wpływie rozwiązań or‑
ganizacyjnych i struktur biurokratycznych na proces decyzyjny. Badania
te potwierdzały wcześniejsze ustalenia, że dla struktur biurokratycznych
priorytetem jest nie tylko przetrwanie, ale i dążenie do wzmocnienia
własnej pozycji w strukturach decyzyjnych i wpływu na podejmowane
decyzje.
Po trzecie, rozwijano badania w zakresie psychologicznych uwa‑
runkowań polityki zagranicznej. Potwierdzano, że cechy osobowości
niekiedy mogą być istotne dla podejmowanych decyzji. Za sprawą badań
i publikacji Roberta Jervisa rozwinięte zostały badania postrzegania
przez decydentów rzeczywistości międzynarodowej, także postrzegania błędnego, nieadekwatnego do tej rzeczywistości38.
Po czwarte, kontynuowane były badania środowiska społecznego
uwarunkowań polityki zagranicznej i procesów decyzyjnych. Zmieniały
się zaś elementy tego środowiska, które stanowiły przedmiot badań.
Koncentrowano się na tym, w jaki sposób narodowe atrybuty, takie jak
kultura, historia, geografia, gospodarka, instytucje polityczne, potęga
wojskowa, ideologia, demografia i inne warunkują podejmowane decyzje
i będące ich skutkiem zachowania w polityce zagranicznej.
Etap III – od roku 1994 – warunkowany jest radykalną zmianą rzeczy‑
wistości międzynarodowej po zakończeniu zimnej wojny. Rzeczywistość
ta bywa ujmowana formułą „podwójnej zmiany” polegającej – z jednej
strony – na upadku ładu dwubiegunowego i zakończeniu zimnowojennej
konfrontacji, a z drugiej – na narastaniu procesów globalizacji i wyła‑
nianiu się późnowestfalskiego ładu międzynarodowego39. Okoliczności
te zmieniają politykę zagraniczną, jej organizację i funkcjonowanie40, ale
także – na co wskazuje Teresa Łoś‑Nowak – jej badanie41. Co zaskakujące,
ze zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym związanych
chociażby z włączaniem się podmiotów prywatnych do działań dyploma‑
tycznych, wyciągane są przeciwstawne wnioski co do przyszłości polityki
zagranicznej jako sfery praktyki politycznej oraz co do jej badania. Brian
Hocking jest zdania, że w warunkach procesów globalizacji i wyłania‑
nia się późnowestfalskiego ładu następuje koniec polityki zagranicznej.
38 R. Jervis: Perception and Misperception in International Politics. Princeton 1976.
39 Zob. M. Pietraś: Late Westphalian International Order. “Polish Political Science Year‑
book” 2007, s. 134–157; Późnowestfalski ład międzynarodowy. Red. M. Pietraś, K. Marzęda.
Lublin 2008; M. Pietraś: Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych. W: Międzynarodowe stosunki polityczne. Red. M. Pietraś. Lublin 2007, s. 28–42.
40 Zob. B. Surmacz: Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje. Lublin 2015.
41 T. Łoś‑Nowak: Polityka zagraniczna…, s. 18 i nast.
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W państwocentrycznym, mniej skomplikowanym, westfalskim systemie
stosunków międzynarodowych polityka zagraniczna – jego zdaniem –
była jednym z centralnych obszarów badawczych nauki o stosunkach
międzynarodowych. W warunkach komplikowania się późnowestfalskiej
rzeczywistości międzynarodowej polityka zagraniczna traci na znacze‑
niu42. Jednocześnie, formułowane są opinie, że w późnowestfalskim
systemie międzynarodowym polityka zagraniczna staje się coraz bardziej
złożona43, analiza polityki zagranicznej dotyczy coraz bardziej skompli‑
kowanych zagadnień44. Trzeba więc wyraźnie podkreślić, że zmiana rze‑
czywistości międzynarodowej zmienia politykę zagraniczną i następuje
dostosowywanie analizy polityki zagranicznej do tych zmian.
Należy zgodzić się z wyrażoną w poprzednich zdaniach opinią Teresy
Łoś‑Nowak o postępującej złożoności polityki zagranicznej oraz opinią
Valerie M. Hudson o wzroście skomplikowania procesu badawczego.
Jakościowe zmiany środowiska międzynarodowego stworzyły nowe
warunki, możliwości i wyzwania dla badania polityki zagranicznej. Po
pierwsze, w warunkach transnacjonalizacji stosunków międzynarodo‑
wych45 wyzwaniem dla polityki zagranicznej staje się „coraz głębsze”
schodzenie poniżej poziomu państwa i uwzględnianie podmiotów nie‑
państwowych, prywatnych, transnarodowych. Po drugie, wyzwaniem
stają się rozwój, adaptacja narzędzi badawczych do zachodzących zmian.
Dotyczy to m.in. koncepcji poziomów analizy. W warunkach postępującej
złożoności rzeczywistości społecznej, formułowania i realizacji polityki
zagranicznej „na przecięciu” wnętrza państwa i środowiska międzynaro‑
dowego oraz wzrastającej aktywności podmiotów transnarodowych wraz
z jednoczesną globalizacją systemu międzynarodowego, a także łączenia
tego, co lokalne, z tym, co globalne, niezbędne jest dostosowanie – w isto‑
cie pogłębienie i zróżnicowanie – wielopoziomowego analizowania poli‑
tyki zagranicznej do zachodzących zmian. Po trzecie, wyzwanie stanowi
również powrót – zdaniem Hudson – do budowania teorii średniego
zasięgu jako łącznika między ogólną teorią podmiotów i złożonością
współczesnego świata46.
42 B. Hocking: Privatizing Diplomacy? “International Studies Perspectives” 2004,
Vol. 5, No. 2 , s. 147–152.
43 T. Łoś‑Nowak: Polityka zagraniczna…, s. 18.
44 V.M. Hudson: The History and Evolution…, s. 27.
45 Zob. M. Pietraś: Przestrzeń transnarodowa jako poziom analizy w nauce o stosunkach
międzynarodowych. W: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Red. E. Haliżak, M. Pie‑
traś. Warszawa 2013, s. 129–167; M. Pietraś: Hiperpoliarchiczność transnarodowej przestrzeni
społecznej. W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś‑Nowak. Red. A. Dudek. Wrocław 2015, s. 17–34.
46 V.M. Hudson: The History and Evolution…, s. 27
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Struktura analizy polityki zagranicznej
Jak już wcześniej podkreślano, analiza polityki zagranicznej swym przed‑
miotem, zmienną zależną, czyniła koncentrację – z jednej strony – na de‑
cydowaniu, ośrodku decyzyjnym, wyjaśnianiu podejmowanych decyzji,
a z drugiej – chociaż w mniejszym stopniu – na działaniach państwa
w środowisku międzynarodowym. Te ostatnie podlegały analizie, opi‑
sowi, te pierwsze zaś próbowano wyjaśniać, stosując różne konstrukcje
analityczne lub odwołując się do różnych zmiennych niezależnych.
Wyjaśnianie polityki zagranicznej zostanie przeprowadzone z od‑
wołaniem się do pięciu perspektyw: 1) psychologicznych uwarunkowań;
2) decydowania w sytuacjach kryzysowych; 3) struktur biurokratycznych;
4) społecznego kontekstu polityki zagranicznej oraz 5) stosowanej analizy
porównawczej.
Kontekst psychologiczny jest trwałym, rozbudowanym i obecnym
niemalże od samego początku elementem analizy polityki zagranicznej47,
a istotną inspirację dla jego obecności stworzyła przywoływana już wie‑
lokrotnie praca Sproutów. Dotyczy on wyjaśniania na poziomie mikro,
a więc przede wszystkim na poziomie jednostki ludzkiej w roli decydenta.
Przyjęto założenie, że jego umysł zawiera informacje, wartości, wzorce
zachowań, przekonania, doświadczenia, emocje, cechy osobowości,
poczucie narodowej tożsamości, doświadczenie historyczne itd., które wa‑
runkują treść podejmowanych decyzji. W kontekście tych i wielu innych
zmiennych warunkujących decyzje, koncentrowano się na poszczególnych
decydentach w celu wyjaśnienia tego, w jaki sposób wymienione zmienne
wyjaśniają podjęte decyzje. Zastanawiano się także nad tym, czy taki
przedmiot badań nie wykracza poza obszar badawczy nauk o polityce.
Ukształtowało się jednak przekonanie, że cechy osobowości decydentów,
ich systemy wartości, zachodzące w ich umysłach procesy poznawcze są
istotne w wyjaśnianiu polityki zagranicznej48.
Rekonstruując założenia psychologicznej perspektywy wyjaśniania
polityki zagranicznej, należy pamiętać, że w warunkach dominacji szkoły
realistycznej ujmowano ją w formule racjonalnego aktora49. Oznacza to,
że politycy myślą i działają racjonalnie w dążeniu do potęgi państwa,
porządku międzynarodowego, realizacji zdefiniowanych interesów
narodowych. Problem racjonalności w polityce zagranicznej był obecny
47 Zob. V.M. Hudson: Foreign Policy…, s. 22 i nast.; Eadem: The History…, s. 20 i nast.;
D. Gerner: The Evolution…, s. 24 i nast.
48 D. Gerner: The Evolution…, s. 24.
49 J. Rosati: A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy. In: Foreign Policy Analysis. Continuity…, s. 50.
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w jej analizie niemalże od początku, ale bardziej w kontekście jej defor‑
macji. W ostatnich zaś latach zainteresowano się tematyką sensu, istoty
racjonalności w polityce zagranicznej. W 2007 roku tematyka ta została
podjęta przez Munk Centre for International Studies Uniwersytetu w To‑
ronto. Przedsięwzięto próbę odpowiedzi na pytanie o stan racjonalności
podmiotów podejmujących ważne decyzje w polityce zagranicznej. Od‑
powiadając na nie, zaproponowano, aby racjonalność w polityce zagra‑
nicznej – po pierwsze – utożsamiać ze zdolnością polityków do uczenia
się z historii, do wykorzystywania doświadczenia historycznego w celu
formułowania i realizacji przyszłych rozwiązań. Po drugie, zapropono‑
wano utożsamianie racjonalności ze zdolnością do określania prawdopo‑
dobieństwa konsekwencji analizowanych opcji działania oraz ich korekty,
gdy zaistnieją nowe okoliczności. Założono, że decydenci wybierają opcje,
które prowadzą – jak się wydaje – do największej racjonalności, co jest
zgodne z założeniami teorii racjonalnego wyboru. W konsekwencji racjo‑
nalni decydenci to tacy, którzy potrafią określić prawdopodobieństwo i są
skuteczni w realizacji dokonanych wyborów50.
Dla wcześniej określonej racjonalności, a zwłaszcza tej utożsamianej
z charakterystyczną dla szkoły realistycznej koncepcją racjonalnego ak‑
tora, znaczące wyzwanie tworzy tzw. podejście poznawcze, odwołujące
się do wiedzy decydenta, jego osobowości, preferowanych wartości,
postrzegania rzeczywistości51. Zwolennicy tego podejścia koncentrują się
na analizie jednostek zaangażowanych w decydowanie w polityce zagra‑
nicznej. Zakładają, że otoczenie społeczne, w którym funkcjonują, zwłasz‑
cza środowisko międzynarodowe, mogą postrzegać w sposób, który nie
jest jego fotografią. Możliwe wręcz są deformacje procesu postrzegania.
Myślenie takie zyskiwało na znaczeniu od połowy lat 50. XX wieku52. Już
Quincy Wright podkreślał, że psychologia należy do istotnych czynników
warunkujących rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. Jego
zdaniem niezbędne jest uwzględnianie stanu umysłów decydentów jako
uczestników procesu politycznego53. W latach 60. i 70. XX wieku wzrosło
zainteresowanie problemami przekonań i wyobrażeń decydentów w po‑
lityce zagranicznej. Przyjęto założenie, że preferowane wartości i idee,
przekonania oraz sposób myślenia o środowisku międzynarodowym
warunkują treść podejmowanych przez decydenta decyzji. Jervis w jego
słynnej i przywoływanej już monografii zauważył, że często nie jest moż‑
50 J. Gross‑Stein: Foreign Policy Decision‑making. Rational, Psychological and Neurological
Models. In: Foreign Policy. Theories…, s. 102–103.
51 G. Allison: Essence of Decision…, s. 10–38; J. Steinbruner: The Cybernetic Theory of
Decision. New Dimension of Political Analysis. Princeton 1974, s. 25–46.
52 J. Rosati: A Cognitive Approach…, s. 51.
53 Q. Wright: The Study of International Relations. New York 1955, s. 433.
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liwe wyjaśnienie ważnych decyzji w polityce zagranicznej bez odwołania
się do przekonań i wyobrażeń o rzeczywistości międzynarodowej tych,
którzy je podjęli54. Uważano, że błędne postrzeganie rzeczywistości może
mieć negatywne konsekwencje dla państw.
Psychologia poznawcza (cognitive psychology) jako obszar badawczy
analizy polityki zagranicznej ma w założeniu koncentrowanie się na
ograniczeniach, a wręcz deformacjach towarzyszących idei państwa jako
racjonalnego aktora. W szczególności zwraca uwagę na sposób myślenia
decydentów w środowisku niepewności i zmiany, a takim jest to mię‑
dzynarodowe. Badacze tej tematyki zwracają uwagę na chociażby takie
ograniczenia dla modelu racjonalnego wyboru, jak dążenie polityków
do upraszczania złożonej rzeczywistości czy skłonność do spójności
w przedstawianiu informacji i takie też postrzeganie złożonej i zmiennej
rzeczywistości55. Tym samym psychologowie kognitywni przedmiotem
analizy czynią deformacje postrzegania przez decydentów rzeczywi‑
stości zmiennej, niepewnej z uwzględnieniem mechanizmu, zgodnie
z którym ludzie bardziej obawiają się coś stracić, niż akceptować korzyści.
W kontekście takich psychologicznych uwarunkowań formułowana bywa
nawet opinia, że błędem jest traktowanie modelu racjonalnego wyboru
jako wartościowego narzędzia analizy polityki zagranicznej56.
Problem obrazu wroga w badaniach podjęli Ole Holsti i Ralph White.
Pierwszy z nich uważał, że identyfikacja obrazu wroga ułatwi wyjaśnianie
konfliktów i ich zmienność w czasie57. Myślenie to Holsti zastosował do
analizy konfrontacji Stanów Zjednoczonych z byłym Związkiem Radzieckim w czasie zimnej wojny. Skoncentrował się na obrazie byłego Związku
Radzieckiego w umysłach elit politycznych Stanów Zjednoczonych, ze
szczególnym uwzględnieniem przypadku Johna Fostera Dullesa58. Z kolei
White rozwinął koncepcję zwierciadlanych wyobrażeń lub zwierciadla‑
nego odbicia dotyczącą państw pozostających w długotrwałym konflikcie
i mających przeciwstawne na swój temat wyobrażenia i przypisujących
sobie na zasadzie wzajemności podobne lub takie same negatywne
cechy59.
54 R. Jervis: Perception and Misperception in International Politics. Princeton 1976,
s. 28.
55 J. Gross‑Stein: Foreign Policy Decision‑making…, s. 104–109.
56 Ibidem, s. 109.
57 O. Holsti: The Belief System and National Images: A Case Study. “Journal of Conflict
Resolution” 1962, Vol. 6, No. 3, s. 244–252.
58 O. Holsti: Cognitive Dynamics and Images of the Enemy: Dulles and Russia. In: Enemies
in Politics. Eds. D. Finlay, O. Holsti, R. Fanegan. Chicago 1967, s. 56–69.
59 R. White: Nobody Wanted War. Misperception in Vietnam and other Wars. Garden City
1968, s. 275 i nast.
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Podstawy myślenia w kategoriach ukształtowanego „kodu operacyj‑
nego” w początkach lat 50. XX wieku rozwinął Natan Leites. Badał on
wówczas system polityczny byłego ZSRR. Dostrzegł, że członków ówczes‑
nego Biura Politycznego KPZR wyróżnia spójny system przekonań, ro‑
zumienia istoty życia społecznego, sytuacji międzynarodowej, przekonań
filozoficznych oraz tych dotyczących strategii i taktyki podejmowanych
działań itd., który nazwał kodem operacyjnym60. Badania te wiele lat póź‑
niej rozwinął Alexander George. Doszedł on do wniosku, że przekonania
filozoficzne kodu operacyjnego bardziej służą diagnozie sytuacji, a te
instrumentalne dotyczą wyboru taktyki podejmowanych działań61.
Kolejnym podejściem do wyjaśniania polityki zagranicznej i zachowań
państwa w środowisku międzynarodowym stało się decydowanie w sy‑
tuacjach kryzysowych. Tematyką tą zajmowano się już od końca lat 50. XX
wieku. Jednym z problemów badawczych wówczas podejmowanych było
zjawisko kryzysu i jego funkcja w procesie decyzyjnym. W kontekście
tego ostatniego problemu zadawano pytanie: Czy kryzys jest zmienną
zależną, czy zmienną niezależną?62 Wydaje się jednak, że w publikacjach
ukazujących tę tematykę dominowało ujmowanie kryzysu jako zmiennej
niezależnej warunkującej proces decyzyjny, zachowania decydentów
i zapadające decyzje. Cechą prowadzonych badań – co wydaje się zrozu‑
miałe – było koncentrowanie się na przypadkach sytuacji kryzysowych.
Glen Snyder i Paul Diesing63 oraz Richard Lebow64 podejmując tematykę
decydowania w sytuacjach kryzysowych, skoncentrowali się na ana‑
lizie przypadków z końca XIX i początku XX wieku. Wnikliwą analizę
jednego z najbardziej znanych kryzysów międzynarodowych zawiera
książka przywoływanego już Allisona na temat kubańskiego kryzysu
rakietowego. Ważną intencją tych analiz było stworzenie teorii zachowań
w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też wspomniani autorzy koncen‑
trowali się na takich problemach, jak styl negocjacji w sytuacji kryzysu
międzynarodowego, wpływ struktur systemu międzynarodowego na
proces decyzyjny oraz na percepcję tegoż systemu czy na funkcjonowanie
grup decydentów.
Ważne miejsce w wyjaśnianiu polityki zagranicznej zajmuje koncen‑
tracja na procesach organizacyjnych i polityce biurokratycznej65, oznacza‑
60 N. Leites: The Operational Code of the Politburo. New York 1951.
61 A. George: The “Operational Code”. A Neglected Approach to the Study of Political Leader and Decision‑making. “International Studies Quarterly” 1969, Vol. 13, No. 2, s. 190–222.
62 D. Gerner: The Evolution…, s. 28.
63 G. Snyder, P. Giesing: Conflict Among Nations. Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises. Princeton 1977.
64 R. Lebow: Between Peace and War. The Nature of International Crisis. Baltimore 1981.
65 Zob. A. Dudek: Decydowanie w polskiej polityce zagranicznej (1992–1997). Wrocław
2019.
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jąca kolejny przypadek analitycznego zejścia poniżej poziomu państwa.
Inspirację dla takiego myślenia stworzył Max Weber opublikowaną
w latach 20. XX wieku książką The Theory of Social and Economic Organizations66. W prowadzonych badaniach początkowo koncentrowano się
na pytaniu o racjonalność polityki zagranicznej realizowanej przez duże,
zorganizowane, rządowe struktury biurokratyczne. Okazało się, że na
czele priorytetów tych grup znalazło się przetrwanie, a następnie wzmac‑
nianie własnej siły i zakresu kompetencji. Duże struktury biurokratyczne
tworzą własne procedury funkcjonowania, ograniczając możliwość alter‑
natywnych działań67. Taki rodzaj „autonomiczności” struktur biurokra‑
tycznych w procesie decyzyjnym był istotnym wyzwaniem dla modelu
racjonalnego aktora i dał podstawy do jego krytyki. Allison analizując
decydowanie w Stanach Zjednoczonych i w byłym Związku Radzieckim
w czasie kubańskiego kryzysu rakietowego w 1962 roku, skoncentrował
się także na roli struktur biurokratycznych. Odwołał się do trzech modeli
analizy: 1) modelu racjonalnego aktora; 2) modelu procesów organizacyj‑
nych oraz 3) modelu polityki biurokratycznej.
Materialne atrybuty państwa i jego cechy społeczne stały się zmienną
niezależną warunkującą politykę zagraniczną. Niezależnie od powstania
takiego myślenia w okresie pierwszej generacji analizy polityki zagranicz‑
nej stały się trwałym, ponadczasowym elementem, swoistą konstrukcją
analityczną wyjaśniania tej polityki, wręcz niezbywalnym tego kanonem.
Przesłanki takiego myślenia stworzył fakt, że procesy decyzyjne i będące
ich skutkiem działania państwa w środowisku międzynarodowym funk‑
cjonują w otoczeniu, które je dynamicznie warunkuje, potwierdzając rolę
zmiennej niezależnej. Inspirację dla takiego myślenia stanowiły przywo‑
ływane już – zwłaszcza jedna – publikacje Sproutów. Wprawdzie wymie‑
nieni autorzy koncentrowali się przede wszystkim na uwarunkowaniach
psychologicznych, ale wytyczyli kierunek myślenia, który rozszerzono na
wiele innych zmiennych. Za tym zaś opowiadał się – pisząc o wielopłasz‑
czyznowości zmiennych niezależnych – Rosenau.
Zgodnie z wymogiem wielopoziomowego analizowania polityki za‑
granicznej uwzględniane są te na poziomie wnętrza państwa, ale także
te na poziomie środowiska międzynarodowego. Wydaje się, że wyraźną
tendencją jest poszerzanie zakresu przedmiotowego zmiennych warun‑
kujących decydowanie i zachowania w polityce zagranicznej państw.
Prawidłowość ta dotyczy – jak się wydaje – zwłaszcza uwarunkowań
wewnętrznych, co nie oznacza, że nie dotyczy tych na poziomie systemu
międzynarodowego. W kontekście funkcjonującego założenia, że decyzje
66 M. Weber: The Theory of Social and Economic Organizations. Transl. A.M. Henderson,
T. Parsons. New York 1968.
67 Zob. V.M. Hudson: The History…, s. 18.
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w polityce zagranicznej warunkowane są głównie – chociaż nie jedynie –
uwarunkowaniami wewnętrznymi68, ich zakres przedmiotowy i zakres
związanych z nimi zainteresowań badawczych podlega ewolucji, poczyna‑
jąc od atrybutów państwa, takich jak siła gospodarcza, potencjał wojskowy,
demograficzny czy wielkość terytorium, przez zasoby energetyczne, aż
po uwarunkowania niematerialne, takie jak charakter narodowy, kultura
i chociażby wartości preferowane. Z czasem do zmiennych takich zaczęto
zaliczać podmioty niepaństwowe, jak korporacje transnarodowe, grupy
etniczne, grupy interesów, media, opinia publiczna, organizacje pozarzą‑
dowe. Zakres tych uwarunkowań jest znacząco poszerzany także w od‑
niesieniu do poziomu systemu międzynarodowego, wykraczając poza jego
biegunowość i uwzględniając podmioty niepaństwowe, ale i zjawiska oraz
procesy, jak np. współzależności międzynarodowe czy postępująca globa‑
lizacja. W literaturze polskiej tematykę czynników polityki zagranicznej
podejmowali m.in. Ziemowit Jacek Pietraś69 oraz Wojciech Kostecki70.
Wyjaśnianiu głównie zewnętrznych zachowań państw niż procesów
decyzyjnych służy także analiza porównawcza polityki zagranicznej. In‑
spirację stworzyła promowana przez Rosenaua koncepcja transgranicznej
i wielopoziomowej teorii polityki zagranicznej, a „klimat” intelektualny
stworzył behawioryzm, co miało istotne konsekwencje dla prowadzonych
analiz, skoncentrowanych w mniejszym stopniu na polityce zagranicznej
jako złożonym zjawisku, a bardziej na zachowaniach państwa w polityce
zagranicznej, które mogą być porównywalne. Zaczęto także porównywać
zmienne niezależne oraz status, pozycję czy rangę poszczególnych państw.
Te ostatnie zaczęto mierzyć i zestawiać z sobą. Część z tych badań reali‑
zowano w formule zintegrowanych wielopoziomowych wyjaśnień, część
z nich związana była m.in. z projektem DON (Dimentions of Nations)71.
Maurice East przedmiotem mierzenia i porównywania uczynił narodowe
atrybuty jako zmienne warunkujące zachowanie państwa w środowisku
międzynarodowym72. To zaś oznaczało zapotrzebowanie na gromadzenie
empirycznych danych, co ułatwiały wykorzystane komputery. Wzrastało
też zapotrzebowanie na symulacje komputerowe rzeczywistości między‑
narodowej73. Gromadzone dane – ale i symulacje komputerowe – zgodnie
z indukcyjnym myśleniem miały ułatwiać uogólnianie, poszukiwanie
68 D. Gerner: The Evolution…, s. 22.
69 Z.J. Pietraś: Wyznaczniki polityki zagranicznej państwa. W: Stosunki międzynarodowe.
Problemy badań i teorii. Red. A. Bodnar, W. Szczepański. Warszawa 1983.
70 W. Kostecki: Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań. Warszawa 1988.
71 R. Rummel: The Dimensions of Nations. Beverly Hills 1972.
72 M.A. East: National Attributes and Foreign Policy. In: Why Nations Act. Eds. M.A. East,
S.A. Salmore, Ch.F. Hermann. Beverly Hills 1978.
73 H. Guetzkow: The Use of Simulation in the Study of Inter‑nation Relations. In: Simulation in International Relations. Eds. H. Guetzkow et al. Englewood Cliffs 1963.
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prawidłowości, a w konsekwencji tworzenie ogólnej teorii polityki zagra‑
nicznej.
Analiza zachowań państw w środowisku międzynarodowym różni
się od ich wyjaśniania poprzez zmienne warunkujące i polega na kon‑
centracji na „zewnętrznym wyrazie” polityki zagranicznej, jakim są dzia‑
łania w środowisku międzynarodowym. Ambicją badaczy dokonujących
ich analizy jest, aby nie sprowadzać jej jednak tylko do „prostego” opisu
i rejestracji faktów. Także i tu analitycy polityki zagranicznej odwołują
się do zespołu narzędzi badawczych i konstrukcji analitycznych orga‑
nizujących proces porządkowania materiału empirycznego. Należą do
nich teorie m.in.: ról międzynarodowych, adaptacji politycznej, reżimów
międzynarodowych czy wspólnot epistemicznych. Nie będą one jednak
przedmiotem dogłębnych analiz, lecz jedynie powierzchownych charak‑
terystyk, sygnalizacji ich istnienia i badawczej użyteczności.
Jedną z najstarszych konstrukcji analitycznych zachowań państwa
w polityce zagranicznej stała się teoria ról międzynarodowych74. Inspiru‑
jąc się teorią ról społecznych w socjologii, ten kierunek analizy polityki
zagranicznej państw zaproponował w 1970 roku Kalevi Holsti75. Badania
te na przełomie lat 70. i 80. XX wieku znacząco rozwinął Stephen Walker76.
W literaturze polskiej tematykę tę podjął Ziemowit Jacek Pietraś77. Teoria
ról umożliwia analizę zachowań państwa w środowisku międzynarodo‑
wym poprzez identyfikację pełnionych ról syntetycznych i cząstkowych
rozumianych jako spójne systemy zachowań.
Teoria adaptacji politycznej, u której podstaw legło założenie, że
funkcjonowanie państwa wymaga utrzymania dynamicznej równowagi
między nim a otoczeniem – tym wewnętrznym, ale i tym zewnętrznym –
w którym funkcjonuje. Jednocześnie teoria adaptacji politycznej jedynie
częściowo dotyczy polityki zagranicznej. Ten punkt równowagi może być
osiągnięty przez uleganie środowisku, dostosowywanie go przez państwo
do własnych uwarunkowań oraz jednoczesne dążenie do jego zmieniania.
Podstawy teoretyczne i metodologiczne teorii adaptacji stworzył jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli analizy polityki zagranicznej, jakim
jest Rosenau78. Obszar ten badał Ziemowit Jacek Pietraś79.
74 Zob. C.G. Thies, M. Breuning: Integrating Foreign Policy Analysis and International
Relations through Role Theory. “Foreign Policy Analysis” 2012, Vol. 8, s. 1–4.
75 K. Holsti: National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. “International Studies Quarterly” 1970, Vol. 14, No. 3, s. 233–309.
76 S. Walker: National Role Conceptions and Systemic Outcoms. In: Psychological Models
in International Politics. L. Falkowski. Boulder 1979; S. Walker: Role Theory and Foreign Policy
Analysis. Durham 1987.
77 Z.J. Pietraś: Międzynarodowa rola Chin. Lublin 1990.
78 J.N. Rosenau: The Study of Political Adaptation. New York 1980.
79 Z.J. Pietraś: Procesy adaptacji politycznej. Lublin 1989; Z.J. Pietraś, A. Dumała: Mechanizmy adaptacji politycznej państwa. Lublin 1990.
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Teoria reżimów międzynarodowych dotyczy specyficznej postaci
zachowań państw w środowisku międzynarodowym, jaką są wielo‑
stronne zachowania kooperacyjne. Reżimy międzynarodowe bowiem to
rodzaj instytucji międzynarodowych organizujących współpracę państw
w określonych wąskich, sektorowych obszarach stosunków międzynaro‑
dowych, bardzo często takich, jak transgraniczne problemy ekologiczne.
W badaniach politologicznych tematykę reżimów międzynarodowych,
proponując ich definicję, podjął na początku lat 80. Stephen Krasner80.
Reżimy międzynarodowe jako konstrukcję analityczną z czasem szeroko
zaczęto stosować do analizy zachowań państw w międzynarodowej
współpracy ekologicznej. W literaturze polskiej – i w wymiarze teoretycz‑
nym, i w odniesieniu do współpracy ekologicznej – zagadnieniami tymi
zainteresował się Marek Pietraś81.
Wspólnoty epistemiczne oznaczają – w istocie – strukturę lobbingową,
elitę intelektualną w stosunkach międzynarodowych, połączoną wspól‑
notą posiadanej wiedzy, dowodów naukowych dotyczących transgranicz‑
nego, najczęściej ekologicznego problemu międzynarodowego. Występują
w funkcji specyficznej zmiennej niezależnej na poziomie systemu mię‑
dzynarodowego, nakłaniającej państwa do podjęcia międzynarodowej
współpracy. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w odniesieniu do proble‑
mów ekologicznych Morza Śródziemnego tematykę tę podjął Peter Haas82.
W polskiej literaturze przedmiotu problematyka ta zainteresowała Marka
Pietrasia83.
Reasumując, należy podkreślić, że analiza polityki zagranicznej –
niezależnie od aspiracji niektórych uczonych i głosów w dyskusji – jest
ukształtowanym, o wyraźnej tożsamości, obszarem badawczym nauki
o stosunkach międzynarodowych, nazywanym też subdyscypliną. Nie
była zaś i nie jest – mimo wcześniejszych ambicji niektórych badaczy –
odrębną dyscypliną naukową. Mimo to relacje z nauką o stosunkach
międzynarodowych pozostają złożone w formule „akceptacji i niechęci”.
Ten obszar badawczy zaczęto rozwijać w połowie lat 50. XX wieku.
80 S. Krasner: International Regimes. Ithaca 1983.
81 M. Pietraś: Koncepcje i realia reżimów międzynarodowych. „Stosunki Międzynarodo‑
we” 2002, T. 25, nr 1–2, s. 79–106; Idem: Reżimy międzynarodowe W: Międzynarodowe stosunki
polityczne. Red. M. Pietraś. Lublin 2007, s. 185–207; Idem: Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych. W: Stosunki międzynarodowe – wokół zagadnień teoretycznych. Red. K. Kącka. Toruń
2014, s. 15–71; M. Pietraś: Międzynarodowy reżim zmian klimatu. Toruń 2011.
82 P. Haas: Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control. “International Organization” 1989, Vol. 43, No. 3, s. 377–403; Idem: Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. “International Organization” 1992,
Vol. 46, No. 1, s. 1–35.
83 M. Pietraś: Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne. Lublin 2000,
s. 200–202.
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Wtedy też ukształtowana została jego dość wyraźna tożsamość. Określa
ją koncentracja na podmiocie, jaki przede wszystkim stanowią państwo,
myślenie w kategoriach zmiennych zależnych i zmiennych niezależnych
oraz koncentracja na wyjaśnianiu polityki zagranicznej poprzez identy‑
fikację zmiennych niezależnych warunkujących proces decyzyjny i po‑
dejmowanie decyzji. Przedmiotem badawczego zainteresowania, chociaż
relatywnie mniejszym w porównaniu z wyjaśnianiem decyzji, jest analiza
zachowań państwa w środowisku międzynarodowym84.
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Państwo w systemie międzynarodowym:
paradoks „długiego trwania”

Nie bez przyczyny po raz kolejny wracam do problematyki związanej
z państwem, fenomenem, który pomimo licznych utyskiwań i ogra‑
niczeń, z jakimi jest konfrontowany, wydaje się na trwałe wpisane do
katalogu najistotniejszych osiągnięć ludzkości w jej długim historycznym
rozwoju. Ta instytucja społeczno‑polityczna o tradycji sięgającej staro‑
żytności jest – jak żadna inna – poddawana zmianom modyfikującym jej
charakter, rozwiązania ustrojowe, zakres obowiązków, wykonywanych
funkcji itp. Siłą rzeczy sprawiają one, że formuła, w jakiej zamyka się ideę
państwa jako wspólnoty, nie poddaje się dzisiaj prostym uogólnieniom,
budzi wiele kontrowersji, jawi się jako forma schyłkowa, byt „rozmyty”,
mało czytelny1. Co prawda, państwo wypełnia wciąż pole poszukiwań
rozwiązań modelowych i prognoz co do jego przyszłości, jednak pytania
o to, jakie państwo, po co w ogóle państwo i dlaczego właśnie państwo,
pozostają niezmiennie w centrum dyskursu naukowego i politycznej
pragmatyki2. Mimo wątpliwości jedno jest pewne: państwo jako przykład
fenomenu „długiego trwania”3, dynamicznego, zdolnego do adaptacji, do
1 R.W. Cox: Social Forces, States, and World Orders: Beyond International Relations Theory.
“Millenium” 1981, Vol. 10, No. 2, s. 128 i nast.; Z. Bauman: Życie na przemiał. Kraków 2004.
2 Na ten temat Autorzy zbiorowej publikacji Państwo w czasach zmiany. Red. M. Pie‑
traś, I. Hofman, S. Michałowski. Lublin 2018.
3 Zapożyczony od Fernanda Braudela, francuskiego historyka czasów nowożytnych,
przedstawiciela Szkoły Annales, termin „długie trwanie” w odniesieniu do państwa wpi‑
suje się w jego koncepcję trzech czasów: czasu krótkiego, odnoszącego się przede wszyst‑
kim do wydarzeń politycznych (tzw. historia „zdarzeniowa”); czasu cyklicznego, dotyczą‑
cego zwłaszcza cykli ekonomicznych; czasu długiego trwania, charakterystycznego dla
przemian struktur społecznych oraz dziejów cywilizacji. Cywilizacje powstają – jak pisze
Braudel – na skrzyżowaniu czasu i przestrzeni. Dotyczy to także państw, których po‑
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zmian, zrzucenia gorsetu, w jaki wpisano tę instytucję podczas trwającej
tygodniami konferencji w Münsterze i Osnabrücku jesienią 1648 roku,
pokazuje swą „janusową twarz”4.
Metafora „janusowej twarzy”, często stosowana w dyskusji o państwie,
w największym skrócie symbolizuje „przeobrażenia” jego wizerunku,
oczekiwania i możliwości, z jakimi jest ono kojarzone w odbiorze spo‑
łecznym, kulturowym, ekonomicznym, cywilizacyjnym. Metafora nie
jest czymś wyjątkowym, podobnie jak narracje dotyczące istoty państwa
i sensu jego trwania „pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu”. Można na
nią spojrzeć jak na złożoną konstrukcję pojęciową, która w procesie pozna‑
nia „mówi nam coś nowego o opisywanej przez metaforę rzeczywistości”5,
jej złożoności i jednocześnie ograniczeniach, jakie narzuca.
Nie bez przyczyny sięgam po koncepcję „długiego trwania” Fernanda
Braudela, w której czas jest czynikiem pozwalającym spojrzeć na zjawiska
i procesy dokonujące się w przestrzeni z dystansu, z odległości umoż‑
liwiającej nieincydentalną ocenę istotności wydarzeń i zmian w sferze
gospodarki, kultury, życia społecznego6. „Braudelowskie” pojmowanie
historii cywilizacji pozwala na ekspozycję procesu krzyżowania się
czasu i przestrzeni, w centrum którego znajduje się państwo będące
z jednej strony symbolem przemian strukturalnych i funkcjonalnych
oraz stymulatorem dynamiki ich rozwoju (lub jego braku), z drugiej zaś –
moderatorem dorobku cywilizacyjnego i jego wykonawcą. Pozwala także
na interpretację zdarzeń, jakie dokonywały się na przestrzeni wieków
wstanie, trwanie i rozwój są wypadkową krzyżowania się czasu niosącego zmiany i prze‑
strzeni, których one dotyczą. Szerzej: F. Braudel: Historia i nauki społeczne: długie trwanie.
Przeł. B. Geremek. Warszawa 1971. Jest to jeden z wielu punków widzenia w odniesieniu
do procesu powstawania państw. W tej konwencji o państwie pisze m.in. N. Davies w mo‑
nografii Europa. Rozprawa historyka z historią. Przeł. E. Tabakowska. Kraków 1999, s. 25, 77,
480, 493.
4 W postpozytywistycznej narracji dominuje przeświadczenie o szczególnej niepo‑
radności państwa ponowożytnego wobec takich procesów, jak globalizacja, współzależ‑
ność i transgraniczność, o niezdolności do innowacyjności tak potrzebnej w ponowoczes‑
nej rzeczywistości, o „zamykaniu” społeczeństwa w granicach państwa terytorialnego,
uznanych za „naturalne i ostateczne”. Nie jest to moja narracja. Tacy neorealiści, jak Ken‑
neth N. Waltz, Robert Gilpin, w nie mniejszym stopniu Stephen D. Krasner i inni, badając
systemy międzynarodowe, poszukują nośników zmian i na nich koncentrują uwagę, po‑
dobnie jak na siłach sprawczych zmian w postawach państw wobec otoczenia międzyna‑
rodowego, ich zdolności i potencjału adaptacyjnego etc., w polityce zagranicznej państwa
czy zjawisku dystrybucji potęg. Są to elementy obecne w polityce państwa wymuszające
na nim postawy adaptacyjne, zarówno gdy chodzi o jego wewnętrzny system, jak i zasa‑
dy istnienia w anarchicznym środowisku międzynarodowym.
5 W. Kostecki: O metaforach, polityce i politologii. W: Metafory polityki. T. 3. Red. B. Kacz‑
marek. Warszawa 2005, s. 24.
6 F. Braudel: Historia i nauki społeczne…, s. 58 i nast.
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„wtedy i teraz”, nie tylko jak na coś, co jest jednostkowym wydarzeniem,
konkretnym i niezmiennym w swej postaci (np. wojna), ale jak na coś,
co okaże się istotniejsze dla państwa w długiej perspektywie trwania,
coś, co skutkuje dużymi zmianami cywilizacyjnymi (i religijnymi)
na poziomie systemu międzynarodowego i jego struktur. Na ogół zmiany
te dokonują się niezwykle powoli, co nie znaczy, iż nie mogą przejawiać
się gwałtownie, lawionowo, burzliwie, huraganowo jak Katrina czy
COVID‑19. Propozycja Braudela spojrzenia na historię cywilizacji, którą
„czas bardzo długo unosi na swoich falach i zużywa w stopniu niewiel‑
kim […], jak na element stały dla nieskończonej liczby pokoleń […]”7,
pozwala także widzieć państwo jako strukturę. Na pewno wykorzysta‑
nie narzędzi, jakie proponuje Braudel, poszerza perspektywę badawcza
o ciekawe uogólnienia i wnioski w narracji o państwie jako ponadczaso‑
wym fenomenie. Zasadnym wydaje się nadmienić, iż optyka „długiego
trwania” w odniesieniu do skomplikowanych procesów cywilizacyjnych
nie cieszyła się szczególnym uznaniem w okresie dominacji koncepcji
systemu światowego Immanuela Wallersteina, co nie znaczy, iż wiele z jej
założeń nie znajduje odzwierciedlenia we współczesnych badaniach8.
Patrząc na współczesne państwo z tej perspektywy, można przyjąć, iż
znalazło się ono w kolejnym „granicznym” punkcie swego rozwoju, a ko‑
lejne o nim narracje, bez uwzględnienia czynnika „czasu”, który zmienił
świat, rynek, gospodarkę, ludzi, wydają się zdecydowane nieadekwatne
do rzeczywistości, w jakiej są prowadzone9. To one – jak można zakła‑
dać – pozostają w opozycji do tego, co stanowi o dorobku cywilizacyjnym
świata, którego najważniejszym elementem wciąż jest państwo, co mówi
o sile jego oddziaływania na procesy deprawacji ukształtowanych norm
i zasad obowiązujących na wolnym i zglobalizowanym rynku, z obec‑
nymi na nim gigatami nieterytorialnymi o potencjale przekraczającym
nierzadko możliwości niejednego z nich, wreszcie o ewolucji, jaką prze‑
chodzi10.
7 Ibidem, s. 55.
8 N. Davies: Europa…, s. 25, 77, 480, 493; D. Armitage: Transtemporalne i transnarodowe
horyzonty historii. „Historyka. Studia Metodologiczne” 2016, T. 46, s. 229–247.
9 Szerzej: T. Łoś‑Nowak: Liberalne i neoliberalne pułapki a ład światowy. W: Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi
Wallasowi. Red. A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski. Poznań 2017, s. 79–94; A. Gid‑
dens: The Consequences of Modernity. Standford 1990; J. Osiński: Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Przyczynek do teorii państwa. Warszawa 2017, s. 19.
10 D. Harvey: The Condition of Postmodernity. Oxford 1989; K. Marzęda: Proces globalizacji korporacyjnej. Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007, s. 65. Patrz także: M. Caparros:
Głód. Przeł. M. Szafrańska‑Brandt. Warszawa 2016; O głodzie tyle, że w epoce rewolucji
przemysłowej i poszukiwaniu „miejsca na lepsze życie". W: A. Katsu: Głód [Przeł. D. Górska].
Warszawa 2018.
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Dzieje się tak nie bez przyczyny. W dużym stopniu zmiany, jakim
państwo podlega i jakie jednocześnie inspiruje, skutkują głębokimi prze‑
obrażeniami cywilizacyjnymi i spojrzeniem na jego istotę. Zmieniał się
przede wszystkim „charakter państwa – podstawowego formalnego pod‑
miotu życia międynarodowego” – usytuowanego w centrum porządku
„westfalskiego”11 ponad 300 lat temu. Ono samo zaś pozostawało ważnym
elementem kolejnych faz rozwoju cywilizacyjnego świata, tyle tylko, że za
każdym ruchem „zegara historii” odnajdywało się w przestrzeni różnej
od tej, w jakiej prowadzono o nim narrację.
Jednym z następstw głębokiego „przeorania” przestrzeni międzynaro‑
dowej od fazy społeczeństwa wczesnonowożytnego, poprzez fazę cywi‑
lizacji przemysłowej, zdobyczy naukowo‑technicznych, kontaktów han‑
dlowych, przepływów kultur i wiedzy, do fazy cywilizacji integracyjnej,
która się właśnie zaczyna, jest kolejna metamorfoza państwa. W ponowo‑
czesnej przestrzeni międzynarodowej i ponowoczesnym społeczeństwie
sieciowym władza państwa uległa „rozproszeniu” pomiędzy instytucje
międzynarodowe i aktorów nieterytorialnych (transnarodowych i subna‑
rodowych). Konsekwencją tego procesu jest m.in. transformacja instytucji
zarządzania przestrzenią międzynarodową, przejście od sztywnych, hie‑
rarchicznie działających instytucji państwowych i międzynarodowych do
bardziej elastycznych rozwiązań poprzez otwarcie się na współzależność
i uczestniczenie w procesach globalizacji korporacyjnej w roli kreatora12.
W tych warunkach dość oczywiste było, iż zarysowana na przełomie
XX i XXI wieku „sieciowa” niekompatybilność państwa stawała się
źródłem jego słabości, wymuszając niezbędne zmiany w mechanizmach
zarządzania, formach uczestniczenia w środowisku międzynarodowym,
formułowania i prowadzenia polityki zagranicznej i nowych rodzajów
aktywności.
To, „jak myślimy o świecie i jak o nim opowiadamy, ma olbrzymie
znaczenie. Coś co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje ist‑
nieć, umiera”13 – mówi noblistka Olga Tokarczuk, wnikliwa obserwatorka
wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Z wrażliwością „czułego narratora”
pokazuje, jak zmienia się świat, jak głębokie są to zmiany oraz jak bardzo
ważna jest ich świadomość i znaczenie w utrwalaniu kondycji powspół‑
czesnego państwa. Banalnym wyda się stwierdzenie, iż „powestfalski”
system międzynarodowy wymusza modyfikacje i wzbogacanie starych
reguł zachowań państw, nowa rzeczywistość zaś wymaga od nich nowej/
11 H. Kissinger: Porządek światowy. Przeł. M. Antosiewicz. Wołowiec 2016, s. 344.
12 M. Weber, M. Smith: Problems and Issues in Foreign Policy Analysis. In: Foreign Policy
in a Transformed World. Eds. M. Weber, M. Smith. London 2002, s. 15.
13 Czuły narrator. Z mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk. „Gazeta Wyborcza” 9.12.2019.
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innej filozofii uprawiania polityki wewnętrznej i zewnętrznej14. Przyjmu‑
jąc za Stanisławem Filipowiczem, że „Tradycyjnie rozumianego świata już
nie ma”15, w zwiazku z czym tracą znaczenie „wszelkie charakterystyki,
które mogły przedstawiać świat jako uporządkowaną całość, w której
obrębie można utwierdzić własną pozycję”16. W podobnym duchu
o czasach, w jakich żyjemy, pisze noblistka, podkreślając wagę zmiany
w narracji o nim. To, „jak myślimy o świecie i jak o nim opowiadamy, ma
olbrzymie znaczenie, a coś co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane,
przestaje istnieć, umiera”17. Z wrażliwością „czułego narratora” pokazuje,
jak zmienia się świat, jak głębokie są to zmiany oraz jak bardzo ważna
jest ich świadomość i znaczenie w utrwalaniu kondycji powspółczesnego
państwa. Wymusza także zdolność „rozpoznawania” istotności zmian,
jakim podlega, umiejętne wykorzystywanie instrumentów oferowanych
przez ponadnarodowe i transnarodowe instytucje oraz dostępność do
informacji i wiedzy. „[…] ramy myślenia są także więzieniami długiego
trwania”18. Dotyczą one również narracji o państwie. Bez tej świadomości
i zdolności maleją potencjał i kondycja cywilizacyjna państwa. To, co w tej
narracji wydaje się istotne, to przesunięcie akcentu w promowaniu źródeł
siły państwa i jego funkcji w pragmatyce politycznej z przypisywanych
klasycznym teoriom w kierunku „włączania” się społeczności lokalnych
w „sieciowy” system gospodarczy i handlowy, wzbogacania empirii poli‑
tycznej państwa o komponenty społeczne, normatywne i etyczne.

Przestrzeń międzynarodowa –
wsparcie i wyzwanie dla państwa
Hipotetycznie można przyjąć, iż dyskursywnym elementem w debacie
o państwie nie jest sam fenomen państwa i państwowości, ale atrybuty
określające jego podmiotowość, jak suwerenność, terytorialność i ludność.
Przede wszystkim jednak ich percepcja jest osadzona w wiedzy, a nie
w poznaniu zmysłowym czy intuicji. I nie chodzi w tym przypadku
o słowną szermierkę, ale o wnioskowanie zakorzenione w procesie my‑
14 Szerzej T. Łoś‑Nowak: Przestrzeń międzynarodowa versus środowisko międzynarodowe.
Nowe zjawiska, nowe wyzwania dla polityki zagranicznej RP. W: Dylematy polityki zagranicznej…, s. 25.
15 S. Filipowicz: Demokracja. O władzy iluzji. W królestwie rozumu. Warszawa 2007, s. 95.
16 Ibidem.
17 Czuły narrator…
18 F. Braudel: Historia i nauki społeczne…, s. 55.
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ślowym, w rozumowym ujmowaniu rzeczywistości. Klasycznie pojmo‑
wane atrybuty państwa i państwowości, odzwierciedlając realia świata
przedprzemysłowego, stają się nieprzystawalane do przestrzennego
wizerunku świata, symbolizującego głębokie przemiany cywilizacyjne.
To one sprawiają, że ich „dosłowność” pierwotna staje się czynnikiem
„obciążającym” i nierzadko delegitymizującym państwo postrzegane jako
wspólnota i nośnik historycznego projektu, w którym władza suwerena
nad terytorim i ludnością była kojarzona z jego władzą absolutną. Jed‑
nocześnie państwo, uznawane nierzadko za „historyczny epizod”, wciąż
pozostaje przedmiotem pożądania, a wydana ponad 100 lat temu diag‑
noza „o jego śmierci” wydaje się diagnozą nietrafioną19. To, co jest wy‑
zwaniem dla jego pozycji w systemie międzynarodowym w XXI wieku,
to konieczność przedefiniowania źródeł słabości i siły, jakie dookreślają
państwo jako uczestnika tegoż systemu. Już w V wieku p.n.e grecki filo‑
zof Heraklit z Efezu pisał, iż nie ma na świecie nic stałego, a wszystko,
co się w nim dzieje, zmienia się. Tym procesom podlegają także państwa.
W XXI wieku nie są już „tymi samymi” podmiotami, jakie powstawały
wieki temu. W obecnej sytuacji ich kondycja jest kwintesencją zdolności
„adaptacyjnych”, umiejetności przystosowywań do nowych warunków,
do innego o nim myślenia. W dużym stopniu decyduje o niej potencjał,
ten rzeczywisty, a nie wyobrażony. I to on powinien stanowić istotny ele‑
ment poznawczy w badaniach nad fenomenem państwa i państwowości.
Za każdą bowiem zmianą w przestrzeni międzynarodowej stanowiącej
dla niego fundament „długiego trwania” idą zmiany nieobojętne dla
jego kondycji20, a zdolność ich „wchłaniania” przez państwo może
niekiedy przypominać „taniec tarantuli”, który miał leczyć z zatrucia jadem pająka.
Przestrzeń międzynarodowa XXI wieku jest pod względem liczby
zmian wyjątkowa21. Plastycznie, ale i niezwykle wymownie, przedstawia
zmienność dziejową wybitny amerykański malarz pierwszej połowy
XIX wieku Thomas Cole na pięciu obrazach namalowanych w latach
1833–1836 o znaczącym tytule Dzieje imperium. To metaforyczna wizja
dziejów świata, widzialna przez pryzmat losów imperiów, poczynając
od fazy „porządkowania chaosu we wszechświecie, poprzez budowanie
solidnych podstaw rozwoju świata (i państw), swoistej arkadii, krainy
szczęśliwości i beztroski, wreszcie sprawnego i bogatego imperium”22,
19 J.H. Holsti: The Necrologist of Interantional Relations. “Canadian Journal of Political
Science” 1985, No. 4.
20 T. Łoś‑Nowak: Przestrzeń międzynarodowa…, s. 21.
21 M. Castels: Społeczeństwo sieci. Przeł. M. Morody. Warszawa 2010.
22 M. Karwat: O statusie poznawczym i zaletach metafor. W: Metafory polityki. T. 2.
Red. B. Kaczmarek. Warszawa 2003, s. 21.
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by znaleźć je w fazie upadku (desolation). To piąta w rozwoju cywiliza‑
cji i dziejach świata faza, jaką przedstawił artysta. Nie można oprzeć
się wrażeniu, iż po bez mała 200 latach od powstania dzieła Cole’a na
fazę desolation można patrzeć jak na samospełniający się prognostyk
lub rodzaj katharsis państwa mobilizującego się do zatrzymania procesu
samozniszczenia23. Patrząc na płonącą Australię, można mieć nadzieję,
że ta tragedia „uruchomi” pokłady pozytywnych zmian w strategiach
narodowych państw, uwolni ich zdolności do „otwarcia się” na problemy,
których nie da się rozwiązać, okopując się w swoim wąsko pojmowanym
bezpieczeństwie, niezależnie od tego, jak bardzo złożone jest wyzwanie,
przed jakim staje ludzkość24. Czas w każdej z faz rozwojowych państw
nie dla każdego z nich stanowił nośnik przemian, jakie był w stanie im‑
plementować. Symptomatyczny pod tym względem jest „triumfalny wiek
siły Europy” kojarzony z modernizacją i motorem głębokich zmian, in‑
spirowanych rewolucją przemysłową, nie dla wszystkich jednak znaczącą
sukces cywilizacyjny. Nigdy też nie był to proces kompletny, jak pisze
Norman Davies w dziele Europa25. Z perspektywy czasu polityka wielu
państw – konfrontowana z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi
oczekiwaniami – prowadziła do podziałów społecznych oraz konfliktów
wewnątrzpaństwowych i międzypaństwowych26. Państwo jako wspólnota
zaczynało „rozmywać się” w przestrzeni międzynarodowej, ustępując
instytucjom międzynarodowym czy autokratycznym politykom.
Jest niezaprzeczalnym faktem to, że „wspólnoty” państwowe XXI wieku przechodzą trudny okres „odnajdywania się” w coraz bardziej złożo‑
nej wielopoziomowej rzeczywistości politycznej, gospodarczo‑społecznej
23 To alegoryczne widzenie świata nie jest jedyną narracją jaką znamy o imperiach
i ich upadkach, o chaosie i kolejnym „porządkowaniu” ładów światowych. Zainteresowa‑
nego Czytelnika można np. odesłać do przemyśleń włoskiego filozofa Giambattisty Vica,
Oswalda Splengera i jego działa The Decline of the West z 1991 roku, Arnolda Toynbeego,
Paula Kennedy’ego czy Jareda Diamonda, który twierdzi (Collapse: How Societies Choose to
Failed or Succeed), iż mocarstwa upadają dłużej, dysponują bowiem zasobami, jakich nie
mają słabsi partnerzy – zdecydowanie potrzebują więcej czasu, aby dotknęła ich niszczy‑
cielska siła, że im łatwiej przekroczyć granicę, poza którą jest upadek (obecne USA, 2005),
a także innych badaczy z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych, filozofów czy
historyków.
24 W wersji nieco bardziej optymistycznej może to być ostrzeżenie i wezwanie do
przemyślanych i zdecydowanych działań. Technologia – fundament rozwoju, jak pisze Jon
Hoekstra w artykule Networking Nature. How Technology is Transforming Conservation – poza
pozytywnym dorobkiem, jaki wnosi dla ludzkości, paradoksalnie jest nośnikiem destruk‑
tywnych następstw, o ile nie będzie racjonalnie wykorzystywana. Szerzej J. Hoekstra:
Networking Nature. How Technology is Transforming Conservation. “Foreign Affairs” 2014,
Vol. 93, No. 2 [March/April], s. 89.
25 Szerzej: N. Davies: Europa…, s. 813 i nast.
26 Wojny XIX/XX wieku.
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czy kulturowej, a proces odkodowywania symboli i znaków napotyka
opór nie tylko rządów państw, ale i całych społeczeństw. Słane sygnały
bywają dla wielu z nich niezrozumiałe, budzą lęki, problemy bowiem,
z jakimi są konfrontowane, nierzadko przekraczają realne możliwości ich
rozwiązywania. Dotyczy to zwłaszcza państw słabszych, pozostających
niejako „w ogonie” cywilizacyjnego rozwoju. Gilford John Ikenberry
w intrygującym artykule o spektakularnym tytule The Myth of Post‑Cold
War Chaos źródeł porażek w tej materii upatruje w swoistej niezdolności
(a może niechęci) dostrzeżenia głębi zmian, jakie są „dorobkiem” cywili‑
zacji integracyjnej, ich zasadniczo różnego kontekstu oraz woli – „aktu‑
alnych” i „wschodzących” mocarstw – implementacji idei oraz wartości
stanowiących o atrakcyjności neoliberalnej wizji świata lub przynajmniej
o ich otwartości na zmiany łagodzące dramatyczne konsekwencje chaosu
i paradoksów ponowoczesności. Pisze więc, że „świat nie tylko nie wy‑
zwolił się ze stworzonego w latach 40. XX wieku porządku światowego,
ale mentalnie zdaje się w nim tkwić mocniej aniżeli w przeszłości”27, co
zdaniem Fareeda Zakarii „czyni go nie bardziej nieprzewidywalnym,
a przez to groźniejszym”28. W tym stanie rzeczy „prognozowanie trajek‑
torii rozwoju ładu światowego i miejsca w nim państw jest niezwykle
trudne”29, ale z pewnością konieczne. To jeden z wielu paradoksów jego
„długiego trwania”. Osobliwie bowiem jako historyczna wspólnota, której
powstanie od starożytności motywowane dążeniem do osiągnięcia stanu
„wszechstronnej samowystarczalności”30, wchodzi w najgłębszą w histo‑
rii metamorfozę swej tożsamości, w której na luksus „samowystarczal‑
ności” nie stać nawet najbogatszych państw. Ich najbardziej widoczne
atrybuty, jak terytorium, ludność, suwerenność w nowej przestrzenności,
podlegają procesowi głębokiej walidacji, wymagają kolejnej weryfikacji
zgodności spostrzeżeń i ocen tego, czym są dzisiaj, jaką funkcję pełnią
w poindustrialnym i zglobalizowanym świecie, wreszcie jak „radzą”
sobie ze zjawiskiem „przemieszczania się władzy suwerena” na otoczenie
międzynarodowe itp.
To skomplikowany proces, którego nie udaje się ująć w czytelne modele,
wzorce czy schematy31. Ocena i wartościowanie ich znaczenia w przed‑
27 G.J. Ikenberry: The Myth of Post‑Cold War Chaos. “Foreign Affairs” 2012, Vol. 91,
No.1 [January/February], s. 42 i nast.
28 F. Zakaria: Can America be Fixed? The New Crisis of Democracy. “Foreign Affairs”
2013, Vol. 92, No. 1 [January/February], s. 22 i nast.
29 System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy. Red. J. M. Fiszer
et al. Warszawa 2014, s. 52.
30 Za: W.W. Kaute: W poszukiwaniu dobrego życia. Katowice 2011, s. 8.
31 F. Stalder: Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci. Przeł. M. Król. Kraków 2006,
s. 123–164.
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industrialnej fazie stosunków międzynarodowych muszą różnić się od
oszacowania ich funkcji i wartości, jaką stanowią dla narodów i państw
w ponowoczesności. Walidacji podlegają nie tylko przestrzeń, w jakiej się
znalazły, ale także „czas”, w jakim „dzieje się” polityka, w jakim mają
miejsce procesy zarządzania gospodarką narodową, to, jak zmieniają się
wzorce zachowań w warunkach kompleksowej współależności oraz czy
racje i interesy jednostkowe wymuszają „otwarcie” się na racje i interesy
szerszych wspólnot32. To już signum temporis nie tylko państw i społe‑
czeństwa poindustrialnego, lecz także nowej organizacji przestrzeni
międzynarodowej. Wyrażają ją deterytorializacja oraz „kompresja” czasu
i przestrzeni międzynarodowej. Można odnieść wrażenie, iż niezwykłe
tempo zmian dokonujących się w ostatnim ćwierćwieczu w świecie spra‑
wia, że „czas” w jakimś sensie jest dla przestrzeni wyzwaniem, próbuje
ją zawłaszczać. W efekcie pojawia się „współczasowość”33 będąca następ‑
stwem dwóch wymienionych wcześniej wartości. Zmieniają one – dość
radykalnie – sposób „zarządzania” przestrzenią międzynarodową, moż‑
liwościami jej wykorzystania w celu budowy „wspólnot dobrego bytu”
i pozycji państwa w globalnym świecie polityki, gospodarki, kultury. To
właśnie w tym zdaje się tkwić istota kształtowanej od Arystotelesa i in‑
nych filozofów idei budowania wspólnot „dla umożliwienia życia”, popra‑
wiania dobrostanu i bezpieczeństwa fizycznego polegajaca na działaniu,
aprobacie postępu zmienności funkcji i ról34. Paradoksalnie bowiem bez‑
ruch, bierność wobec zmian, jakie niesie postęp, czy niezmienność funkcji
i ról skazują je na przemijanie. Ich „podróż w czasie” jest możliwa tylko
ze względu na zdolności adaptacyjne państwa i świadomość, że zmian
nie można przeczekać, niezależnie od tego, jak bardzo mogą się wydawać
irracjonalne, jak bardzo nie ulegają politycznym kalkulacjom. W dłuższej
perspektywie bowiem trudności, z jakimi są konfrontowane, bilansują się
pozytywnie, przynosząc nierzadko nieprawdopodobne korzyści.
32 R.O. Nye, J.S. Nye: Power and Interdependence. New York 2001, s. 223 i nast.
33 Pojęcie współczasowości stworzone przez Manuela Castellsa określa głębokie
zmiany w rozwoju gospodarki kapitalistycznej, więzi międzyludzkich, wymiany myśli itp. – zjawisk dokonujących się w przestrzeni międzynarodowej. Jest to jednak nowy
typ przestrzeni międzynarodowej, w której różnego rodzaju aktorzy społeczni (gospo‑
darczy) mogą przebywać w tej samej przestrzeni temporalnej, nie będąc w tej samej prze‑
strzeni fizycznej (Internet, przepływy sieciowe). Ważniejsze dla tego procesu jest to, że
kluczowe instytucje społeczne czy gospodarcze zostały zrestrukturyzowane w taki spo‑
sób, że mogą czerpać z tego korzyści, zyskując tym samym przewagę konkurencyjną nad
tymi, którzy pozostają wierni konwencjonalnej logice czasoprzestrzeni, stając się sieciowo
niekompatybilni.
34 P. Evans: The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of Globalization.
“World Politics” 1977, No. 50 [October], s. 4–7.
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Paradoks „długiego trwania”?
Semiotycznie „paradoks” to rozumowanie lub twierdzenie logiczne
prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. W odniesieniu
do państwa jako fenomenu ponadczasowego oznacza jego potencjał, czyli
zdolność do stałego „zakotwiczenia” się w rzeczywistości. Upraszczając,
paradoks „długiego trwania” państwa wskazuje, iż zamykanie się w „kap‑
sule czasu” implikującej jego niezmienność, niezłożoność, jednorodność
form przejawiania się skutkuje osamotnieniem i wypieraniem go poza
„obieg” międzynarodowy. Można przyjąć co prawda, że zakres władzy
suwerennej zawęża się w tej perspektywie w niebezpieczny dla państwa
zasięg, a proces przenoszenia i realizacji funkcji państwa na otoczenie
pozapaństwowe staje się niekwestionowanym faktem, niemniej jednak,
jak pisze Janusz Ruszkowski, jest to „zabieg celowy i świadomy”35. Co
więcej, stanowi wybór między „być” atrakcyjnym i pożądanym a „trwać”
na obrzeżach systemu międzynarodowego36.
Podnoszony w literaturze zarzut „kalkulacyjnego spojrzenia” na
rzeczywistość, na niedostrzeganie lub niedocenianie zmian widocznych
„gołym okiem” i „dystansowania się” od spekulatywnego myślenia
o przeszłości i teraźniejszości na rzecz zdolności rozumu ludzkiego jest
niewątpliwie atrakcyjnym i ważnym kierunkiem badań, tyle tylko, że nie
pokazuje tej „drugiej”, nie mniej trudnej, strony transformacji37. „Pozna‑
nie, czym jest państwo, staje się w tej konwencji teoretycznej niemożliwe
lub mało wiarygodne, podobnie jak narracje związane z jego obecnością
»tu i teraz«, jego miejscem w systemie międzynarodowym, jego pozycjo‑
nowaniem na tle innych podmiotów, traktując je jako »post‑wykluczające«
lub poszerzające »przestrzeń« dla sił zorientowanych na »zastąpienie«
systemu suwerennych państw jakąś formułą kosmolitycznego global‑
nego zarządzania. Tymczasem tożsamość powspółczesnego państwa
zmienia się jak zmieniające się funkcje granic, terytorium, suwerenności
i władczych uprawnień państwa. Jego tożsamość to raczej relacja jego
35 J. Ruszkowski: Państwo poza państwem. Wstępna konceptualizacja procesu przesuwania
władzy państwa na otoczenie pozapaństwowe. W: Państwo w czasach zmiany. Red. M. Pietraś,
I. Hofman, S. Michałowski. Lublin 2018, s. 109
36 Found for Peace: Fragile States Index 2019; J. Putzel: Globalization, Liberalization and
Prospects for State. “International Political Science” 2005, No. 1, s. 5 i nast.; R. Kłosowicz:
Państwa dysfunkcjonalne w Afryce Subsaharyjskiej. W: Państwa dysfunkcjonalne i międzynarodowe wysiłki zmierzajace do ich naprawy. Red. R. Kłosowicz. Kraków 2014.
37 K. Dziubka: O niektórych własnościach złożonej struktury przestrzeni międzynarodowych. W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodoych. Red. A. Dudek. Warszawa 2015, s. 96
i nast.; R. Devetak: Postmodernizm. W: S. Burchill et al.: Teorie stosunków międzynarodowych.
Przeł. P. Frankowski. Warszawa 2006, s. 235.
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podstawowych atrybutów do czasu, przestrzeni i okoliczności w jakich
funkcjonuje”38. To raczej synteza relacji „człowiek – świat” wyznaczanych
przez społeczno‑kulturowy kontekst. Obejmuje zarówno składowe niepo‑
wtarzalne dla innych form organizacji społeczeństwa, jak i te stanowiące
dziedzictwo jego cywilizacyjnego rozwoju39. Jest swego rodzaju progra‑
mem funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, koniecznym
i dynamicznym obrazem jego miejsca w systemie międzynarodowym40.
To przesłanie, niezależnie od krytyki, jaka nie oszczędza państwa, jest
trwałym i bogatym fragmentem jego fizycznego trwania oraz rozwoju,
w każdej z epok czy faz, w jakich się znajdowało. To „wspólnoty” o róż‑
nym stopniu zorganizowania przesądzały o osiąganiu artystotelowskiego
stanu „wszechstronnej samowystarczalności”, nazwanego nieco później
państwem. To one wskazywały na potrzebę ciągłego poszukiwania takich
form organizacyjnych, które czyniłyby go sprawnym zarządcą, zapew‑
niającym jednostkom ochronę i sprawiedliwość, a z czasem zwiększały
poziom jego zdolności adaptacyjnych, doskonaliły sposoby reagowania
na to, co nowe i budzące grozę. Bez tej refleksji państwo może wydać
się instytucją nieefektywną, ociężałą i ograniczającą potencjał rozwojowy
społeczeństwa i jego bezpieczeństwo41, a jej uporczywe „praktykowanie”
może prowadzić do rozpadu państwa, czego przykładem jest ZSRR i de‑
cyzja Rady Najwyższej ZSRR z 26 grudnia 1991 roku.
Upraszczając nieco problem, można uznać, iż spośród wielkich idei,
jakie zmieniały świat, idea państwa jest przykładem procesu różnicowa‑
nia się i łączenia społeczeństw w bardziej zwarte struktury i poszukiwań
rozwiązań ułatwiających trwanie, przetrwanie i rozwój42. Poszukiwania
perpetum mobile, energii, która wbrew logice i prawom fizyki umożliwia‑
łaby rozwiązywanie niemożliwych do pokonania wyzwań i zagrożeń,
stanowi ważny element głębokiej refleksji o państwie i tym, co dla
38 B. Buzan: People, States and Fear. The National Security Problem in International Relations. Brighton 1991, s. 73; także B. Buzan, R. Little: System międzynarodowy w historii
świata. Przeł. E. Brzozowska. Warszawa 2011; K. Holsti: The State. Wars and the State of War.
Cambridge 1996.
39 A. Gałganek: Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój. T. 2:
Rzeczy i praktyki. Warszawa 2013.
40 To refleksje zbliżone do myśli Roba B.J. Walkera, który uważa, iż suwerenność
przejawia praktyka polityczna, jej skala i zdolność oddziaływania. To, co je różni, to uzna‑
nie, iż suwerenność nie jest najlepszym z wyróżników państwowości i tożsamości pań‑
stwa głównie ze względu na złożoność i wielowarstwowść systemu międzynarodowego.
Szerzej R.B.J. Walker: Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge
1993.
41 J. Stoessinger: The Anatomy of the Nation State. In: Perspectives of World Politics. A Reader. Eds. R. Little, M. Smith. London 1991, s. 23.
42 A. Gałganek: Historia stosunków międzynarodowych… T. 1: Idee…, s. 173 i nast.;
G. Gil: Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie. Lublin 2015.
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jednych pozostaje wciąż „dobrem”, działającym dla wspólnoty i na
rzecz wspólnoty, dla innych zaś podmiotem „zawsze niekompletnym”,
„nigdy w pełni zrealizowanym”, „w ciągłym procesie konkretyzacji”,
bardziej in statu nascendi niż byt realny43. Państwo to efekt synergii, a hi‑
storia dowodzi, iż ludzkość niczego bardziej sprawczego nie wymyśliła,
obecność państwa zaś w systemie międzynarodowym uwiarygodnia
legitymizowana władza zdolna zabezpieczyć „standardy cywilizacyjne”
obejmujące m.in. szacunek do prawa, efektywną gospodarkę otwartą na
świat, obecną w systemie międzynarodowym na różnych poziomach jego
funkcjonowania44. Nie można wprawdzie wykluczyć świata bez państw,
ale jest to wciąż odległa i raczej mglista perspektywa45.
W ponowoczesnym systemie międzynarodowym i pomodernistycz‑
nym świecie, w epoce dekonstrukcji oraz potradycyjnym myśleniu
o rzeczywistości jest ono tym bardziej pożądane. Jako wspólnota ludzie
potrzebują jednak głębszej refleksji nad tym, co znaczą „dobre życie”,
godność, sprawiedliwość, solidarność w czasach apokalipsy, by nawiązać
do fazy desolation z obrazu obrazu Cole’a46. Jak piszą klasycy neoreali‑
zmu, „gdy nadchodzi chaos, państwo staje się wartością najważniejszą”47.
Niezależnie bowiem od tego, czy mamy na myśli grecką polis, westfalską
formułę państwa terytorialnego z suwerenną władzą czy powspółczesne
jego aplikacje do nowej rzeczywistości, u źródeł budowanych wspólnot
nazwanych państwowymi było (i pozostaje) dążenie do zapewnienia
bezpieczeństwa i ładu w delimitowanych granicach. W świecie powspół‑
czesnym ta ontologiczna „zawartość” państwa w znaczącym stopniu
zmieniła znaczenie i funkcje tradycyjnie im przypisywane. Podobnie
jak przestrzeń międzynarodowa. Paradoksalnie, na przełomie XX i XXI
wieku pod wpływem głębokich zmian w świecie, których symbolem
stały się niespotykane pod względem skali migracje, doszło do tego, iż
to właśnie granice „uruchamiają” swoje dawne funkcje, ponownie stają
się symboolicznymi „bramami” odgradzającymi od siebie „onych” nie‑
znanych, „onych” obcych, a nawet wrogich przybyszów. Wbrew drama43 R. Devetak: Postmodernizm…, s. 255.
44 S. Strange: The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy.
Cambridge 2003.
45 J. Nakonieczna: Inny świat jest możliwy. W: Porządek międzynarodowy u progu XXI
wieku. Red. R. Kuźniar. Lublin 2005, s. 601 i nast.
46 G. Gottlieb: Nations without the States. “Foreign Affairs” 1994, Vol. 73, No. 3; T. Łoś
‑Nowak: Państwo ponowoczesne: ile tradycji, ile ponowoczesności? W: Wizje dobrego państwa.
Państwo w procesach przemian. Red. A. Lisowska, A.W. Jabłoński. Toruń 2009, s. 17–42.
47 K. Waltz: Theory of International Politics. California 1979; J. Rosenau, J.N. Rosenau:
New Dimentions of Security. The Interaction of Globalizing and Localizing Dynamics. “Security
Dialog” 1994, Vol. 25, No. 3, s. 258.
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tycznym doświadczeniom ponownie stają się „bliznami historii” i źród‑
łem kryzysów politycznych, ekonomicznych i surowcowych. Sugeruje to,
iż niezależnie od epok demarkacja i delimitacja przestrzeni podlegającej
władzy suwerena nie były (i nie są) kwestią obojętną. Definiując zakres
terytorialnego władztwa, to ono wskazywało „domenę” jego absolutnej
kontroli, stanowiącej o jego „wewnętrzności” instytucjonalnej i prze‑
strzennej „zewnętrzności”. Dzisiaj ta „wyłączność” państwa we władztwie
legitymizującym jego uprawnienia odnosi się do sfery bezpieczeństwa
narodowego, chociaż niezależnie od tego, jak bardzo znaczącą część ich
konstytucyjnych prerogatyw ma charakter powiązań sojuszniczych48. Jak
pisze Joachim Osiński, neoliberalizm pierwszej dekady XXI wieku po
latach „zwalczania, ograniczania, marginalizacji i deprecjacji instytucji
państwa”49 przekierowuje dyskusję w kierunku jego „przeformatowania”,
„przekształcenia i przemieszczenia”, działań mających ułatwić realizację
innych funkcji niż te dotychczasowe50.
Spoglądając na problem państwa jako podmiotu „długiego trwania”
z temporalnością wpisującą je w określony wycinek czasu genetycznego,
morfologicznego, behawioralnego, trzeba zauważyć, że zmiany w jego
wizerunku i „gorsecie”, jaki ukształtowała XIX-wieczna Europa, są
nieuniknione. Za neopragmatykiem, przedstawicielem pomodernistycz‑
nego nurtu w naukach społecznych, Richardem M. Rortym, można też
przyjąć, iż w materii życia zbiorowego polis „w istocie niewiele jest do
odkrycia”51.
Refleksja nad „słabością” Gulivera w krainie liliputów jest potrzebna,
jeśli odmitologizuje państwo jako suwerena, „bezbronnego”, zawieszonego
w przestrzeni międzynarodowej, nieporadnego wobec głębi zmian w jego
otoczeniu. Jest prawdą, że państwo w społeczeństwie „sieci” znalazło się
w impasie. Nie znaczy to, że jego los jest przesądzony. Co najwyżej zmie‑
nia ono przyciasny „gorset” na nieco swobodniejszy, pozwalający uczest‑
niczyć w procesach decyzyjnych na różnych poziomach systemu między‑
narodowego, włączać się w obszary aktywności podnoszące możliwości
realizacji zobowiązań wobec wspólnoty (wspólnot), które reprezentuje
48 J. Bryła: Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Poznań 2002, s. 62–63;
A. Gałganek: Historia stosunków międzynarodowych… T. 2: Rzeczy…, s. 674–675; G. Par‑
ker: The Geopolitics of Domination. London–New York 1988, s. 6 i nast.; A. Moraczewska:
Znaczenie granicy państwowej w porządku późnowestfalskim – transformaja czy status quo ante.
W: Późnowestfalski ład międzynarodowy. Red. M. Pietraś, K. Marzęda. Lublin 2008,
s. 363 i nast.
49 K. Ohame: The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies. New York 1992
(tłumaczenie własne).
50 Ibidem.
51 Cyt. za W. Kaute: W poszukiwaniu…, s. 223.
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i których racje ma wyrażać52. Na pewno przy wszystkich sprzecznościach
„sieciowego” państwa „władza instytucji międzynarodowych pozostaje
uzależniona od wsparcia państwa narodowego”53. Oznacza to – jak suge‑
ruje Manuel Castells, że „państwo narodowe pozostaje początkiem i koń‑
cem procesu rządzenia”54, a „krążący po neoliberalnych salonach »mit re‑
dukcjonizmu« przestaje wyznaczać główny nurt dyskursu naukowego”55.

Generatory zmian percepcji państwa
Zawieszając dyskurs teoretyczny i spór natury epistemicznej na temat
państwa i jego miejsca w coraz trudniejszym środowisku międzynarodo‑
wym, warto zatrzymać uwagę Czytelnika na procesach, które stymulują
zmiany w percepcji państwa oraz źródłach zmian w takim stopniu
istotnych, że ich obecność, nierzadko „wbrew wszystkiemu”, najbardziej
dotyczy jego substancji ontologicznej. Takimi nośnikami zmian są niewąt‑
pliwie następujące po sobie rewolucje przemysłowe, naukowo‑techniczne,
informacyjne, a w ich konsekwencji – migracje, katastrofy klimatyczne,
zmiany demograficzne, nierówności społeczne i ekonomiczne, derogacja
(częściowa) niektórych funkcji historycznie przypisywanych państwu
i wiele innych zjawisk56. Dopiero ten „zabieg” pozwala przybliżyć istot‑
ność procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym w dłu‑
gim diapazonie czasowym nieuchronnie i bezpośrednio oddziałujących
na państwo, z ich pozytywnym i destruktywnym oddziaływaniem na
różne obszary jego aktywności, skuteczności, przestrzeni, konieczności
i możliwości funkcjonowania57.
52 M. Rewizorski: Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania. Warszawa
2015, s. 20 i nast.
53 F. Stalder: Manuel Castells: Teoria…, s. 125.
54 Ibidem; interesująco na ten temat H. Dumała: Transnarodowe sieci terytorialne w Europie. Lublin 2012.
55 J. Osiński: Państwo w warunkach globalnego kryzysu…, s. 139; P. Mikiewicz: Narracje
alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji. Wrocław 2011, s. 191 i nast.;
T. Łoś‑Nowak: O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno‑normatywnej, systemowej i metaforycznej. „Przegląd
Politologiczny” 2011, nr 1.
56 M. Popkiewicz: Świat na rozdrożu. Warszawa 2012.; D.R. Coen: The First Cold War.
The Environmental Lessons of the Little Ice Age. “Foreign Affairs” 2014, Vol. 93, No. 2 [March/
April], s. 148 i nast.
57 Ibidem; J. Hoekstra: Networking Nature…, s. 8–90; interesującą i prowokującą do
dyskusji w tym obszarze jest praca Geoffreya Parkera: Global Crisis: War, Climate Change,
and Catastrophe in the Seventeenth Century. Yale 2013.
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Podjęty problem pozostaje w bezpośrednim związku z kwestią refe‑
rencyjności i relacyjności58 zjawisk i zdarzeń od pokoleń zachodzących
w realnym świecie, a nieobojętnych dla państwa i jego ontologicznej treści.
Są też pochodną zmiennych o charakterze „zewnętrznym”, określanych
jako zmienne przełomowe. Obejmują bodźce o znaczeniu zasadniczym
dla stabilnego rozwoju państwa (i świata) lub przynajmniej trwania. Ze
swej istoty mają charakter sił prowokujących czy też wymuszających po‑
dejmowanie decyzji na poziomie wspólnoty państwowej. To specyficzne
generatory wyzwalające „drzemiący” potencjał instytucjonalny i ludzki
do przekształceń, adaptacji, wprowadzania zmian umożliwiających
komunikowanie się, pracę, rozwój cywilizacyjny itp. Przyjmuję w tym
kontekście za Lindą Brady, że zjawiska lub procesy generujące zmiany
wyróżnia po pierwsze, ich pierwotność względem decyzji podjętych
wedle wspomianej zasady post hoc ergo propter hoc, a po drugie, stoją za
nimi sytuacje niedecyzyjne, najczęściej zaniechania, niedowierzanie59.
Niedecyzyjność czy „gra na zwłokę” bardzo często staje się początkiem
problemów, których można było uniknąć, o czym zdają się mówić teorie
katastrof60.

58 Referencyjność oznacza tutaj punkt odniesienia do badanego fenomenu, zjawiska
czy procesu względem modelu wzorcowego. Relacyjność zaś jako konstrukcja badawcza
symbolizuje nośnik cech i atrybutów badanego zjawiska czy fenomenu, swego rodzaju
unikatowy identyfikator pozostający w relacji z jemu podobnymi zjawiskami czy fenome‑
nami. Taki model relacyjny (o strukturze matematycznej lub czysto intuicyjnej – T.Ł.-N.)
może służyć do przekształcania nośników cech charakterystycznych w procesie poznania
i zrozumienia lub manipulowania nimi. Szerzej na temat relacyjnej teorii w badaniach
w nauce o stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza postmodernistycznej teorii rela‑
cyjności, teorii deskrypcji i przyczynowości, w: T. Maślanka: Racjonalność i komunikacja.
Filozoficzne podstawy teorii Jurgena Habarmasa. Warszawa 2011; A. Smith: Badania nad naturą
i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. Przeł. A. Prejbisz, B. Jasińska; T. 2. Przeł. O. Einfeld.
S. Wolff, Z. Sadowski. Warszawa 2007; P. Kawalec: Przyczyny i wyjaśnianie. Studium z filozofii metodologii nauk. Lublin 2006; R. Indegarden: Spór o istnienie świata. T. 3. Przeł. D. Gie‑
rulanka. Warszawa 1981.
59 L. Brady: The Situation of Foreign Policy. In: Why Nation Act? Eds. M. East, A. Salmo‑
ra, Ch. Harmann. London 1978, s. 107–113.
60 Brutalnie i boleśnie obrazują to katastrofy klimatyczne w świecie, bezradność
i klęskę człowieka wobec żywiołu, podobnie jak raporty kolejnych szczytów klimatycz‑
nych COP25 w Madrycie w grudniu 2019 roku i wcześniejsze. Zapisy Ramowej Konwencji
NZ w sprawie klimatu pozostają wciąż „na papierze”. W Polsce symptomatyczne jest nie‑
dostrzeżenie przez rządzących Apelu Młodzieżowego Strajku Klimatyzcznego z grudnia
2019 roku adresowanego do premiera Mateusza Morawieckiego. Tymczasem nawet jeśli
uda się zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 st. C do końca XXI wieku, to i tak
wzrośnie ryzyko pożarów, degradacji wieloletnich zmarzlin, braku dostępu do wody,
problemów w dostawach żywności niezbędnej do przeżycia itp.
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Całkiem świadomie sięgam po „generatory”, pojęcie właściwe in‑
formatyce. W środowisku międzynarodowym są specyficzną formą
przenoszenia energii wypływającej z nich do „wnętrza państwa”, prowo‑
kując procesy decyzyjne pozwalające uruchamiać niezbędne do działań
instrumenatrium. Ich emergentny charakter sprawia, że zdarzenia
przesądzające o rozwoju i bezpieczeństwie, o kataklizmach, wojnach,
migracjach pojawiają się z różną siłą, częstotliwością i nierzadko niepo‑
strzeżenie. Nawet jeśli są dostrzegane w scenariuszach przygotowywa‑
nych przez ekspertów, to bywają traktowane jako wyolbrzymiane, mało
prawdopodobne. Bywa, że ich przekaz na etapie wstępnym, łatwiejszym
do opanowania, jest marginalizowany. Skutkuje to inercją prowadzącą do
katastrof, których można było uniknąć. Decydenci, ale i „zwykli” zjadacze
chleba, nie dowierzając przedkładanym opiniom, ocenom, prognozom co
do skali następstw negatywnych lub prawdopodobieństwa ich wystąpie‑
nia, postępują wedle zasady post hoc ergo propter hoc. Praktyka pokazuje
też, iż decydenci częściej opowiadają się za uproszczonym katalogiem
zmiennych warunkujących, nie dość przekonujących do prognozowania
możliwych zmian na poziomie wyższym aniżeli państwo61. O wiele
łatwiej jest także zaakceptować proste decyzje, o nieznaczącej z pozoru
negatywnej sile oddziaływania na środowisko międzynarodowe62.
Wiele współczesnych tragedii to efekt zaniechania lub umieszczenia moż‑
liwości ich zaistnienia w katalogu science fiction63. To jak w scenariuszu
dobrego dramatu, w którym „strzelba zawieszona na ścianie w salonie
wystrzeli w ostatnim akcie” lub, o czym w teorii „czarnego łabędzia”,
krytyczne wydarzenie nastąpi w najmniej oczekiwanym momencie64. Pa‑
sywność w sprawach tak żywotnych, jak zmiany klimatyczne, dotykające
niemal wszystkich obszarów i aspektów życia w świecie, to, zdaniem
61 Dramatyczny z dzisiejszej perspetywy jest wzrost emisji i podwyższenie stęże‑
nia gazów cieplarnianych powodujących postępujące ocieplanie się klimatu i ekstremalne
zjawiska na całym świecie. Skutkuje to m.in. szybszym niż przewidywano topnieniem
wiecznej zmarzliny w Arktyce, a w Afryce – pustynnienieniem jej znacznych obszarów.
Może zatem dojść do największej w najnowszej historii katastrofy w środowisku natuarnym.
62 G. Parker nazywa je „sytuacjami progowymi” (tipping points) prowadzącymi ku
katastrofom. Autor przywołuje w tekście zmiany klimatyczne, które w XVI/XVII wieku
dla Europy mogły skutkować kataklizmami. Chodzi o ochłodzenie, które nazywa Little
Ice Age. Szerzej: G. Parker: Global Crisis: War, Climate, Change and Catastrophe in Seventeenth
Century. Yale 2013.
63 Symptomy, jakie można było obserwować przed wielkim kryzysem finansowym
z 2008 roku, przed agresją Iraku na Kuwejt w 1989 roku, a następnie przed agresją Stanów
Zjednoczonych na Irak, przed agresją na Ukrainę Zachodnią itp.
64 N.N. Taleb: Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdzarzeń. Przeł. O. Siara.
Warszawa 2015.
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amerykańskiego klimatologa i astrofizyka, Jamesa Hansena, „przepis na
długoterminową katastrofę”65.
Na zmienne warunkujące (o czym szerzej w dalszej części tekstu)
warto spojrzeć także jak na motywy/motywacje stymulujące do podej‑
mowania określonych działań i decyzji, zarówno po stronie państwa
jako instytucji, jak i po stronie społeczności, której pośrednio lub bez‑
pośrednio one dotyczą66. Motyw to siła napędowa każdego działania
i przesłanka zapobieżenia katastrofom, np. wojnom przez zaniechanie67.
Służy jako hipotetyczny sposób wyjaśniania kierunków i dynamiki
działań, decyzji podejmowanych przez uczestników stosunków między‑
narodowych oraz ich konsekwencji dla jakości życia i bezpieczeństwa68.
Motyw to także „istotna” przyczyna podjętych lub zaniechanych działań
wyprzedzających (o różnej skali i dynamice). Świadomość pojawienia
się w przestrzeni międzynarodowej, w bliższym lub dalszym otoczeniu
państwa, zagrożeń tworzy dla odbiorcy sytuację decyzyjną. Jej treść jest
pochodną siły oddziaływania bodźców na państwo, zasobów, jakimi ono
dysponuje, oraz mimośrodowości wpływu69. Można za Seneką Młodszym
powiedzieć: „Jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie
będzie właściwy”. Ta uwaga rzymskiego filozofa i polityka z IV wieku
p.n.e. ma ponadczasowy wymiar. Jej przesłanie jest równie proste i wy‑
daje się oczywiste, niezależnie od tego, jak bardzo różnią się od siebie
polis XXI wieku i starożyne greckie państwo‑miasto. To właśnie wiedza
pozwala pokonywać Parkerowskie tipping points, oceniać stany i sytuacje,
które powinny uruchamiać mechanizmy konieczne do intensywnych
działań. Paradoksalnie, jakby przeciw rozsądkowi i pomimo wiedzy oraz
zdobytego doświadczenia, na ogół są to działania ex post. Zwolennicy
teorii złożoności idą jeszcze dalej, twierdząc, iż w systemach złożonych,
a takim jest niewątpliwie system międzynarodowy i jego najważniejsi
65 Za: M. Nowicki: Kronika zapowiedzianej katastrofy. „Newsweek” 2020, nr 8, s. 45
i nast.
66 Klasyczne potwierdzenie tej tezy stanowi wielki zbiorowy ruch społeczny na
rzecz redukcji krajowej emisji gazów cieplarnianych do poziomu 1,5 st. C. Dramatyczny
w swej wymowie jest międzynarodowy protest młodych „Fridays for Future”, który miał
miejsce w Akwizgranie w lipcu 2019 roku. Wzięło w nim udział 40 tys. młodych ludzi
z 17 państw. To oni mówią, że granice nie są przeszkodą w ich determinacji zatrzymania
katastrofy. Czy znajdą następców?
67 A. Krzemiński: Wojna przez zaniechanie. „Polityka” 2018, nr 35.
68 Autorka ma świadomość, iż wyakcentowane morfogenetyczne podejście odnosi
się do wyjaśniania nie tylko pochodzenia takich form organizacji wspólnot, jak państwo,
ale głównie procesów wykazujących tendencje do rozbudowy lub zmian ich form organi‑
zacyjnych czy struktur decyzyjnych. Uwaga ta dotyczy także systemów międzynarodo‑
wych, których są wciąż ważnym komponentem.
69 Z.J. Pietraś: Decydowanie polityczne. Warszawa 1998, s. 149 i nast.; Idem: Podstawy
teorii stosunków międzynarodowych. Lublin 1986, s. 107–113.
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aktorzy, rzecz niemożliwą stanowi predylekcja70. Jednym z ważnych
ograniczników jest ogromna liczba zmiennych niezależnych. Niemożliwe
jest także określenie ich istotności dla stabilności systemu, ich specyfiki,
wreszcie „nieweryfikowalnośći”71. Egzemplifikuje to znacząca liczba zda‑
rzeń w historii ludzkości, które zadziałały „mrożąco” na rzeczywistość,
a mimo to „na Titanicu orkiestra wciąż grała”72.
Prawdą jest, że nie każda katastrofa w jednakowym stopniu dotyka
ludzkość, że korelaty innych niż społeczne systemów stają się źródłem
nieszczęść dla otoczenia, państw, milionów mieszkańców planety. Tyle
tylko, że są to uogólnienia znaczące wszystko i nic. Co więcej, takie
kwantyfikatory natury ogólnej stanowią wygodne narzędzie manipulacji
w rękach polityków, niekoniecznie skutkując stabilnością systemu mię‑
dzynarodowego, ograniczeniem czy likwidacją zagrożeń cywilizacyjnych
i kulturowych, bezpieczeństwem państwa itp. Przeciwnie, te drobne,
pozornie niezauważalne „zwiastuny” często prowadzą do katastrof,
które „nie mogły się nie wydarzyć”. To mechanizm rozprzestrzeniania się
drobnych – wydaje się – zdarzeń, przypominających „trzepotanie skrzy‑
deł motyla”, mogących wywoływać dramatyczne skutki w miejscach
bardzo odległych73. Nie można zatem z przestrzeni międzynarodowej
eliminować zdarzeń, które specjaliści są w stanie teoretycznie przewi‑
dzieć i uzasadnić, chociaż w odbiorze społecznym bywają postrzegane
jako „wymysły” szalonych uczonych, a nierzadko polityków74. Barbara W.
Tuchman w monografii z 1984 roku The March of Fully. From Troy to Wietnam
przypomina w związku z tym, że „Szaleństwo władzy jest fenomenem
niezależnym od czasu lub miejsca przejawiania się. […] jest ponadczaso70 T. Łoś‑Nowak: Funkcja predyktywna nauki o stosunkach międzynarodowych. Wyzwania
i zagrożenia. „Studia Polityczne” 1993, nr 1–4 (5), s. 147 i nast.
71 Teoria złożoności pojawia się w naukach społecznych w latach 90. XX wieku jako
interesująca propozycja badań „złożonych systemów otwartych”, a takim jest m.in. system
międzynarodowy pozostający w korelacji z innymi systemami świata zewnętrznego (eko‑
nomicznymi, przyrodnicznymi, społeczno‑kulturowymi). Teoria złożoności koresponduje
z teorią chaosu i katastrof, kwestionując m.in. występowanie zależności przyczynowo
‑skutkowej w badaniach oraz użyteczność tego modelu do celów poznawczych i progno‑
stycznych. Cz. Mesjasz: Organizacja jako system złożony. „Zeszyty Naukowe Akademii Eko‑
nomicznej” 2004, nr 625, s. 58 i nast.; A. Wilczyński: Znaczenie teorii złożoności w ekosystemie
bisnesowym. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, T. 2,
nr 168, s. 377–388.
72 Ten rodzaj myślenia nie jest obcy także współczesnym decydentom. Szerzej cyto‑
wany już Cz. Mesjasz: Organizacja jako system…
73 N. Ferguson: Complexity and Collapse. “Foreign Affairs” 2010, Vol. 89, No. 2 [March/
April], s. 18 i nast.
74 Jednym z nich są wymysły (D)ARPA, Agencji Zaawansowanych Projektów Badaw‑
czych powstałej w ramach Departamentu Obrony USA, jak np. biotechnologiczne „popra‑
wianie” człowieka.
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we i uniwersalne, chociaż formy, w jakich się objawia, są pochodną czasu
i miejsca”75.
Identyfikacja bodźców, którym można przypisywać negetywne,
z dzisiejszych obserwacji „lawinowe”, następstwa dla świata, państwa,
jednostek, to podstawowa przesłanka skutecznego działania, chociaż nie
zawsze wystarczająca, aby możliwie skutecznie ograniczyć (lub wyelimi‑
nować) ich negatywne skutki76. Ten bardzo ogólny kwantyfikator jest ob‑
ciążony ryzykiem „zaszufladkowania” do kategorii zmiennych (najczęściej
negatywnych), które albo ograniczają możliwości percepcji i reagowania
w odpowiednim czasie i z odpowiednią siłą, albo ignorują napływające
symptomy zmian77. Tym samym „ryzykując zagrożenie naturalnego
procesu życiowego, wystawiamy ziemię na działania wszechświatowych
kosmicznych sił obcych królestwu przyrody” – napisze Hannah Arendt
w Kondycji ludzkiej78.

Kwantyfikacja generatorów zmian
w przestrzeni międzynarodowej
Przyjmując hipotezę o cykliczności zmian jako bardziej naukowo wery‑
fikowalną niż teoria emergencji79 czy chaosu, należy dodać, że ważne
75 B.W. Tuchman: The March of Fully. From Troy to Wietnam. New York 1984, s. 6.
76 Historia zna wiele takich sytuacji. Najbardziej spektakularnymi przykładami są
giełda i chaos na rynkach kapitałowych 2007/2008 do 2013 roku. Spotyka się określenia:
morowe powietrze, symbol wielkiej śmiertelności, efekt przenoszenia się chorób zakaź‑
nych o dużym, falowym nasileniu i gwałtownie wzrastającej śmiertelności (XIV, XVII
wieku w Europie), efekt niezdolności do reakcji na zagrożenia o trudnym do zidentyfi‑
kowania źródle.
77 Jednym z najwyraźniejszych symptomów zagrożeń dla stabilności w świecie i po‑
wodem głębokich kryzysów jest postępujący od blisko 100 lat proces zmniejszania się zaso‑
bów wody. Już dzisiaj 2,1 mld ludności nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanych rezer‑
wuarów H2O, a 4,5 mld ludności żyje bez dostępu do bezpiecznie zarządzanych urządzeń
sanitarnych. Do 2030 roku ok. 40% ludności będzie miało znacznie ograniczony dostę do
wody. Zjawiskiem niepokojącym są „mokre konflikty”. Tylko w ostatnich pięciu dekadach
odnotowano 300 nierozwiązanych konfliktów na tym tle. Jednoczśnie w tym okresie pod‑
pisano ok. 200 umów międzynarodowych związanych z konfliktami o wodę lub o obiekty
wodne. Wobec zagrożeń, z jakimi jest konfrontowany świat, 22 marca 2018 roku ZO ONZ
zainaugurowało Dekadę Akcji „Woda dla zrównoważonego rozwoju”. W tym zakresie
wciąż niewiele zrobiono. Współcześnie coraz częściej stosuje się modyfikacje genetyczne
czy wykorzystuje najnowsze technologie. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo wydają
się pożyteczne, mogą generować tragiczne dla człowieka i środowiska konsekwencje.
78 H. Arendt: Kondycja ludzka. Warszawa 2010, s. 332.
79 Mam świadomość dyskusyjności teorii emergencji. Przede wszystkim ze względu
na ograniczone możliwości zastosowania badań ilościowych, matematycznych itp. Poza
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jest skatalogowanie generatorów zmian płynących ze środowiska
międzynarodowego określanych jako zmienne przełomowe, sprawcze,
pierwotne, motywujące do reakcji, podejmowania (lub nie) określonych
działań. Generatory skatalogowane w tekście odnoszą się do łańcucha
zdarzeń wymuszających modernizację gospodarki, rozwój, przekształce‑
nia w handlu, przemyśle, kulturze, nauce, rozwój rynku i postęp tech‑
niczny. Największe z nich lokowane są w epoce rewolucji przemysłowej,
znaczonej drogą przechodzenia od „zacofania”, przez „nowoczesność”,
do „ponowoczesności” i „posthumanizmu”80. Symbolizują „rewolucję
przemysłową”, przemiany, procesy, które nie zawsze i nie w każdym
państwie przebiegały bezkonfliktowo i z jednakową siłą. Uruchomione
w jej następstwie mechanizmy stawały się jednocześnie nośnikami głę‑
bokich przemian w jakości ludzkiego życia, w człowieku, jego psychice,
zdolności sprostania wyzwaniom, jakie niosły z sobą. W wielu przypad‑
kach budziły społeczny opór, strach przed „nowym”, zmuszały ludzi do
migracji, generowały konflikty o konsekwencjach już dzisiaj możliwych
do oszacowania81. Tylko nieliczne z nich miały odpowiedni potencjał
absorbcyjny pozwalający „w miarę bezboleśnie” przekraczać kolejne fazy
rozwoju naukowo‑technicznego.
Szok i panika, jakie towarzyszyły przemianom w życiu społecznym
rodziły poczucie zagrożenia, strach przed utratą pracy, nieznaną kulturą,
tym nie mniej ważnym w ocenie jej użyteczności w badaniach systemów międzynaro‑
dowych i ich ewolucji jest fakt, iż zachowania emergentne państw są trudne do przewi‑
dzenia, a powstawanie nowych jakościowo form i zachowań państw jest konsekwencją
występowania wielu (także trudnych do przewidzenia) okoliczności (efekt „czarnego ła‑
będzia”). Jednak niedostrzeganie czy lekceważenie niektórych z jej uogólnień w odnie‑
sieniu do badań specyfiki systemu międzynarodowego i jego poszczególnych elementów
(czytaj państw) powinno prowokować badaczy systemów międzynarodowych do prze‑
myśleń. Z kolei teoria cykliczności zmian w systemie światowym, w rozwoju cywilizacji,
pozwala łatwiej dostrzec (przewidzieć) trendy czy kierunki zmian w systemie międzyna‑
rodowych oraz ich konsekwencje dla państw, ich miejsca w systemie (subsystemie) moż‑
liwości adaptacyjnych i skuteczności oddziaływań na system jako jeden obiekt, którego
zachowania (jako całość – system) są bardziej złożone aniżeli zachowania poszczególnych
jego elementów.
80 W konwencji Braudelowskiej koncepcji „czas długiego trwania” to trzeci z typów
czasu, jakie występują w długim historycznym procesie rozwoju świata i cywilizacji. Dwa
pierwsze to „czas krótki” i „czas cykliczny”. W pierwszyn i drugim interwale czasowym
mają miejsce zdarzenia „płytkie”, stosunkowo mało istotne dla dziejów świata. Zdarze‑
nia najważniejsze „znajdują się na najgłębszym poziomie” i obejmują przemiany struktur
społecznych i cywilizacyjnych. To zdarzenia i procesy przełomowe w rozwoju cywilizacji,
niejako kumulujace dorobek cwilizacyjny.
81 B. Brodie: The Impact of Technological Change on the International System: Reflection on
Prediction. “Journal of International Affairs” 1971, Vol. 25, No. 2, s. 209 i nast.; J. Der De‑
rian: The Question of Information Technology in International Relations. “Millenium Journal of
International Studies” 2003, Vol. 32, No. 3, s. 441 i nast.
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nowym porządkiem, obcymi. Dla wielu państw modernizacja „zaczęła
funkcjonować jako kryterium rozróżniania między krajami »rozwinię‑
tymi« i »rozwijającymi się«”82. Jednocześnie wymuszała potrzebę refleksji
nad ryzykiem, jakie w procesy przemian było wkalkulowywane, nad ich
moralnymi i etycznymi dylematami83. Przy dużym krytycyzmie co do
moralnych i etyczych wartości, jakie wnosiła do życia społecznego, mo‑
dernizacja była kwintesencją i przejawem ludzkiej inteligencji i niepod‑
ważalnych zdobyczy ludzkiego rozumu w jego długim cywilizacyjnym
marszu.
Miejsce centralne w tym katalogu generatorów, symboli następują‑
cych po sobie „podprocesów i zdarzeń nakładających się i nawzajem na
siebie oddziałujących”84, zajmują wielkie odkrycia geograficzne, w tym
tak fundamentalne dla świata, jak odkrycie Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba (1492), wyprawa Vasco da Gamy do Indii (1498), wyprawa Wil‑
lema Janszoona do Australii (1606), początki średniowiecznej penetracji
Afryki (1492) i wyprawy Marco Polo do Państwa Środka w XIII wieku
(1220) i Japonii (1298). To pierwszy Europejczyk, który dotarł tak daleko.
To one stały się i generatorem gospodarczych i ekonomicznych prze‑
kształceń średniowiecznej Europy poszukującej w krajach zamorskich
źródeł rozwoju gospodarczego. Wyjście poza kontynent europejski dzia‑
łało także jako bodziec wyzwalający potencjał ludzki w innych obszarach
życia, umożliwiający wykorzystanie energii tkwiącej w ludziach, rozwija‑
jący coraz to nowe obszary gospodarki, handlu, finansów, kultury, dyna‑
mizujący wymianę gospodarczą, kontakty międzynarodowe, otwierający
świat przed nowymi ideami i prądami politycznymi. Epoka „wielkich
odkryć geograficznych” uruchamiała zdolności adaptacyjne ówczesnych
„wspólnot”, nowe sposoby ich funkcjonowania w otoczeniu międzyna‑
rodowym. To także intensywna kolonizacja skutkująca dynamicznym
rozwojem gospodarek takich państw, jak Portugalia, Holandia, Francja,
Wielka Brytania (pierwsze mocarstwo wyspiarskie). Przede wszystkim to
jeden z najważniejszych czynników powodujących głębokie przemiany
82 N. Davies: Europa…, s. 814.
83 Pytania o naturę ludzką i kondycję człowieka kształtowaną pod wpływem głę‑
bokich zmian, jakie dokonywały się w jego otoczeniu, nie są czymś nowym w historii
cywilizacji. Każdy kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego, towarzyszące mu zmiany w or‑
ganizacji świata, zarządzania środowiskiem itp. rodziły duże dylematy etyczne, patolo‑
gie i podziały, wprowadzajace chaos, zagrażające bezpieczeństwu materialnemu i stabi‑
lizacji. Na ten temat szeroko: M. Truszkowska‑Wojtkowik, J. Wojtkowiak: Społeczeństwo
informacyjne – pytania o tożsamość, wiedzę i edukację. Gdańsk 2008, s. 212–308; Ł. Kamiński:
Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku. Kraków 2014;
J. Hoekstra: Networking Nature. How Technology is Transforming Conservation. “Foreign Affairs” 2014, Vol. 93, No. 2 [March/April], s. 80–90.
84 N. Davies: Europa…, s. 816.
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na politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej mapie świata. Powstawały
wówczas wielkie metropolie handlowe (Antwerpia, Amsterdam, Genewa,
Londyn). Bez nich byłoby to niemożliwe lub bardzo spowolnione. W 1602
roku otwarto pierwszą na świecie giełdę, co należy uznać za początek
nowej epoki w dziedzinie handlu. Nowe formy organizacji handlu
i finansowania, a także nasilająca się rywalizacja między ówczesnymi
pretendentami do dominacji w świecie wymuszały budowanie instytucji
regulujących i organizujących handel światowy. Niewątpliwymi ułatwie‑
niami w tym obszarze stawały się powstające banki, finansujące postęp
i bogactwo państw. Rozwój systemu monetarnego Europy, w tym systemu
kredytowania, zdynamizował wymianę i handel międzynarodowy na
skalę niespotykaną w przeszłości85. Z perspektywy XXI wieku możemy
mówić o 350‑leciu bankowości w świecie.
Efektem pośrednim otwartych szlaków morskich były europejska
transatlantycka wędrówka i osadnictwo ekonomiczne86. Czynnik eko‑
nomiczny (oprócz politycznego) był jednym z najważniejszych motywa‑
torów migracyjnych po stronnie zarówno państwa instytucjonalnego,
jak i imigrujących w poszukiwaniu lepszego życia w nowym świecie87.
Pozostał nim także w XXI wieku. Kolejne w tym łańcuchu generatorów
głębokich zmian o wieloaspektowym znaczeniu i wielopostaciowych
konsekwencjach dla systemu międzynarodowego, sposobu jego organiza‑
cji i zarządzania współcześnie oraz wizeruku państwa jest „dziedzictwo”
rewolucji przemysłowej. Obejmuje ono głównie innowacje i technologie
w przemyśle, rolnictwie, nie tylko pozwalające przekraczać granice tery‑
torialne państw, ale – co jest ważne w tej narracji – powodujące wzrost
świadomości potrzeby zmian w samym państwie, w jego funkcjonowa‑
niu. Ogromną rolę w tym powolnym procesie odegrały tak spektakularne
osiągnięcia, jak wynalazek Johannesa Gutenberga (1450), rozpoczynający
dominację kultury druku zmieniającej oblicze kultury europejskiej. Jej
dostępność i użyteczność niemal we wszystkich obszarach funkcjonowa‑
nia państw i życia ówczesnych społeczeństw otwierała przed nimi nowe
perspektywy. Poza wspominanym wynalazkiem złotnika i drukarza
z Moguncji, składowymi „rewolucji przemysłowej” stały się wynalazek
85 W 1694 roku powstają instytucje: Bank Angielski, Królewska Giełda i Dług Narodowy.
86 Dramatyczny jej opis odnajdzie Czytelnik w książce Almy Katsu Głód wydanej
2018 roku nawiązujacej do wyprawy Donnera, jednej z najbardziej przerażających historii
w dziejach Ameryki połowy XIX wieku.
87 Żegluga transatlantycka rozpoczyna swą odyseję w początkach XIX wieku.
Pierwsze liniowce pojawiają się w 1818 roku, a rozwój żeglugi transatlantyckiej wiąże
się z wprowadzeniem w 1919 roku do użycia napędu mechanicznego umożliwiającego
podróżowanie niezależne od siły wiatru. Regularne rejsy przewozowe z Wielkiej Brytanii
do USA rozpoczynają się w 1838 roku.
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maszyny parowej przez hutnika z hrabstwa Devonshire z 1711 roku,
maszyny przędzalniczej i tkackiej w 1771 roku oraz silnika tłokowego88.
Symbolem potęgi umysłu ludzkiego i możliwości są Iron Bridge w hrab‑
stwie Shoropshire z 1781 roku, lokomotywa parowa (1804) i jej nowsza
wersja George’a Stephensona z 1892 roku (zwana „rakietą”).
Przełom wieków XIX i XX to zmiany w systemie komunikowania się
m.in. dzięki takim wynalazkom jak żarówka (Edison, 1879), telefon (Bell,
1895) czy radiotelegraf (Morse, 1902) łączący Europę z Ameryką. Współ‑
cześnie odkrywane światy to przestrzeń kosmiczna, podbój Księżyca
(lipiec 1969), Marsa, dna mórz i oceanów. W tym zbiorze generatorów
zmian i ich nośników znajduje się podzbiór obejmujący przemysł zbro‑
jeniowy z najnowszymi wynalazkami. Najbardziej przełomowe w tym
katalogu generatorów są wynalazki w obszarze bezpieczeństwa. To nie
tylko broń palna i karabin maszynowy z 1882 roku, lotnictwo na usługach
wojska (F. Zeppelin), broń ABC, rewolucja biotechnologiczna przenosząca
fantastykę naukową do rzeczywistego świata oraz stworzenie cyborga –
hybrydy człowieka i maszyny, ale także zastosowania wielu ultranowo‑
czesnych pomysłów z tego obszaru w medycynie89.
Wysoce zróżnicowane podejście do granic państwowych to efekt
zmian cywilizacyjnych, jakie miały miejsce zwłaszcza od przełomu
XVIII i XIX wieku, tj. od epoki „żelaza i pary”, maszyny parowej (1769),
przędzarki mechanicznej (1779), kolei żelaznej (1825, 1830) czy silnika
spalinowego (1878) i wielu innych osiagnięć traktowanych jako dźwignia
ogromnego postępu we wszystkich niemal sektorach życia gospodar‑
czego, społecznego czy kulturowego. To wynalazki Thomasa Newco‑
mena, Abrahama Darby’ego, Richarda Arkwrighta, Isambarda Kingdoma
Brunela, George’a Stephensona i wielu innych powodowały, że świat sta‑
wał się „dostępniejszy”, a życie łatwiejsze. Linie kolejowe połączyły to, co
wówczas wydawało się niedostępne. Dynamicznie rozwijał się transport,
zmieniały się sposoby komunikowania się, wzrastały na skalę transkon‑
tynentalną wymiana i handel. Europa ze swoimi odkryciami wchodziła
w fazę modernizacji, ale i „ostrej rywalizacji”. Na przełomie wieków XIX
i XX powstały: samolot (1892), telefon (1876), nadajnik radiowy (1901),
następnie silnik odrzutowy (1937), komputer (1946). Świat odkrył cyber‑
przestrzeń i przestrzeń teleinformatyczną90.
88 Maszyny Arkwrighta początkowo były napędzane przez koło wodne, by stosunko‑
wo szybko ustąpić miejsca maszynom parowym. Nie mniej istotnym ułatwieniem w prze‑
myśle tkackim było tzw. czółenko Owena – wynalazek Roberta Owena – znacznie przy‑
śpieszające pracę kobiet i dzieci zatrudnionych w wielkich zakładach przędzalniczych.
89 Ł. Kamiński: Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku. Kraków 2014.
90 Na ten temat szeroko: M. Lakomy: Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji i współpracy państw. Katowice 2015.
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Niewątpliwie, wielkie odkrycia geograficzne i rewolucja przemysłowa
wyzwalały energię społeczną skierowaną na otwarcie przestrzeni między‑
narodowej na inne kulturowo społeczeństwa, na nowoczesny przemysł
i rolnictwo, postęp w jakości życia. Patrząc na tę fazę stosunków mię‑
dzynarodowych, można przyjąć, iż wobec ogromnych zmian społecznych
i gospodarczych, jakie zaszły w Europie XIX wieku, państwo stawało się
instytucją niezwykle ważną, mającą przede wszystkim chronić gospo‑
darkę, handel, przemysł, stosując w tym celu różnego rodzaju polityki
zaporowe (cła, zakaz sprowadzania określonych towarów, taryfy ochronne itp.) służące obronie własnych interesów. Społeczeństwa i państwa
zmierzające ku nowoczesności znajdowały się wówczas w przełomowej
fazie rozwojowej, w której każda kolejna zmiana w ich życiu napędzała
następną, poszerzając i różnicując przestrzeń międzynarodową, ale też
nasilając konkurencję i walkę o sukcesy. Najbardziej widocznym skut‑
kiem tego procesu była „zmiana wzorca rozkładu sił między państwami”
i zróżnicowany potencjał możliwości państwa jako instytucji o zdolności
absorbcji tego, co niesie nauka.
Nie można nie odnotować, iż zasygnalizowane zaledwie pozytywne
osiągnięcia ludzkiego rozumu miały także swoje negatywne konse‑
kwencje, swoje „drugie dno”, trywializowane do czasu, gdy skutki ich
implementacji ujawniały destrukcyjne następstwa. „Innowacyjne zdolno‑
ści” – na co zwracają uwagę nieliczni badacze stosunków międzynaro‑
dowych – będąc determinantem ekonomicznej i politycznej siły – same
podlegają wpływowi wielu ekonomicznych, politycznych, społecznych
i kulturowych zmiennych, odwracając ich pierwotne przesłanie91. To
proces przebiegający w różnych formach i sposobach przejawiania się,
ale i z bardzo różnorodnymi konsekwencjami. Dramatycznym tego
przykładem były masowe migracje wypychające z domów tysiące ludzi
w poszukiwaniu „lepszego” lub tylko dobrego życia.
W perspektywie „długiego trwania” migracje to zjawisko i proces
niezwykle złożony, rozciągnięty w czasie nośnik zmian o skali i sile
oddziaływania proporcjonalnej do zmian w wielu różnorodnych seg‑
mentach ludzkiej aktywności (efekt wielkich odkryć geograficznych
i „wędrówek” w poszukiwaniu „lepszego życia”, ale także kolonializmu,
zmian klimatycznych groźnych dla środowiska, życia i rozwoju ludzi
i przyszłości państwa, transformujący stosunki międzynarodowe). To
generatory zmian w kulturze materialnej, języku, w strukturze etnicznej
Europy i świata. Według statystyk ONZ – 214 mln migrantów to ponad
3% populacji światowej. Migracje już wielokrotnie przeobrażały świat
i jego porządki.
91 A. Gałganek: Historia stosunków międzynarodowych…, T. 2: Rzeczy…, s. 684; K. Gila‑
rek: Państwo narodowe a globalizacja. Dynamika powstania nowego ładu. Toruń 2002, s. 90 i nast.
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Na ruchliwość „wspólnot ludzkich” od najwcześniejszcyh czasów naj‑
większy wpływ miały zmiany przyrodnicze, klimatyczne, kolejne zlodo‑
wacenia, różnice krajobrazowe itp. – jak pisze badacz problematyki Lech
Leciejewicz92. Nie będzie zbytnim uproszczeniem stwierdzenie, że jeste‑
śmy świadkami podobngo „bulgotania” w globalnym tyglu kultur i cy‑
wilizacji. Niewątpliwie jednym z najstarszych nośników zmian niezwykle
powolnych, acz konsekwentnych w perspektywie rozwoju cywilizacji
na ziemi, ruchów migracyjnych destabilizujących systemy wewnętrzne
państwa, a nierzadko powodujących ich upadek, jest klimat, a raczej
jego fluktuacja93. W największym skrócie te dwa czynniki powodowały
przesuwanie się stref klimatycznych, wywołując ekstremalne zjawiska
pogodowe, zmniejszając powierzchnię lądów, obniżając bezpieczeństwo
żywnościowe wielu regionów świata. To zaś uruchamiało bodźce nie
tylko do coraz bardziej nasilających się ruchów migracyjnych94, ale także
do wojen o obszary najmniej dotknięte zmianami klimatycznymi. Mimo
dość oczywistych sygnałów płynących ze środowiska społeczność świa‑
towa wykazywała się konsekwentnym ich ignorowaniem.
Na najwcześniejszym etapie występowania zmiany klimatyczne nie
miały jednak tak dewastującego charakteru, jak dzieje się to współcześnie.
W tym kontekście przedstawienie raportu Międzynarodowego Panelu ds.
Zmian Klimatu (IPPC) z października 2018 roku jest ostrzeżeniem dla
państw przypominającym prognozę fazy desolation z obrazu Cole’a, tyle
tylko że nie jest tak plastyczny. Mimo że autorzy raportu wskazują kon‑
sekwencje zmian w przypadku taktyki nicnierobienia, ta zdaje się domi‑
nować w postawach większości państw95. To jeden z „czarnych łabędzi”,
który zadziała w momencie, w którym nikt się nie będzie spodziewał.
92 L. Leciejewicz: Migracje w pradziejach i starożytności. W: Wędrówki i etnogeneza w starożytności i średniowieczu. Red. M. Salamon, J. Strzelczyk. Kraków 2004; szeroko na temat
implikacji migracyjnych w Europie pisze Agata W. Ziętek: Bezpieczeństwo kulturowe w Europie. Lublin 2013, s. 102 i nast.
93 Cywilizacja Majów zaczęła się chylić ku upadkowi na skutek bumu demogra‑
ficznego i przedłużających się okresów suszy w latach 750–850 n.e. i 950–1050 n.e., co
skutkowało przeeksplatowaniem naturalnych zasobów i – w efekcie – głodem. Zmiany
klimatyczne znane są ludzkości od starożytności (rzymski kryzys 33 roku n.e). W średnio‑
wieczu też napotykano trudności. Obecnie podobna sytuacja panuje w Afryce Północnej,
na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo‑Zachodniej.
94 A. Sakson: Migracje w XX wieku. W: Wędrówki i etnogeneza…; S. Grzybowski: Wędrówki ludów w epoce nowożytnej. W: Wędrówki i etnogeneza… Zainteresowanych odsyłam do
publikacji Almy Katsu opisującej jedną z najbardziej dramatycznych wypraw pionierów
z Europy do Ameryki w poszukiwaniu „lepszego życia”, El Dorado: A. Katsu: Głód. War‑
szawa 2018.
95 Raport mówi o czterech czarnych scenariuszach na okres do 2100 roku. I nie są to
„czarne łabędzie” Nassima Taleba.
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Podobnie jak zmiany klimatyczne, również kryzysy ekonomiczno‑ finansowe znane są ludzkości od czasów starożytnych. Mówiąc o pierw‑
szym kryzysie ekonomicznym, wskazuje się na tzw. kryzys rzymski
z 33 roku n.e. Na ogół jednak tamte kryzysy rujnowały życie poszcze‑
gólnych graczy. Te współczesne stanowią poważne zagrożenie dla stabil‑
ności i gospodarek na poziomie globalnym. Nowożytne czasy obejmują
przede wszystkim bańkę spekulacyjną – słynną tulipomanię (1633–1637),
w wyniku której Isaac Newton przegrał wszystkie swoje oszczędności.
Następnie światem zatrząsł wielki kryzys 1907 roku. Reakcją Stanów
Zjednoczonych było zbudowanie Rezerwy Federalnej, mającej opanowy‑
wać potencjalne kryzysy. Przedłużeniem kryzysu z 1907 roku był kryzys
lat 1929–1933. Zainicjował go „czarny wtorek” 1929 roku, początek wielkiej
depresji, do której doszło wskutek nadmiernego zadłużenia się państw
i jedna z przesłanek wybuchu II wojny światowej. Po wojnie państwa
były konfrontowane z 18 dużymi kryzysami i załamaniami na rynkach
finansowych świata.

Podsumowanie
Zakreślony katalog zmiennych obecnych w przestrzeni międzynarodowej
od pojawienia się wspólnot integrujących człowieka wokół środowiska
dającego szanse i nadzieje na przetrwanie i rozwój jest pochodną jego
relacji ze środowiskiem naturalnym, ale nie tylko. To także konsekwencje
relacji międzyludzkich, ich społecznych, politycznych i kulturowych
następstw wyrażających się m.in. długim procesem budowania wspól‑
not państwowych. „Tę dwoistość dostrzegamy od początku dostępnych
naszemu poznaniu dziejów człowieka”96. Idea zbioru zmiennych i ich
skatalogowanie (bardzo subiektywne i dość ogólne) ma w założeniu
autorki uwypuklić związek „ludzi i rzeczy” oraz ich oddziaływań na
państwo i narrację o nim. Ma także prowokować do bardziej połę‑
bionych refleksji nad państwem XXI wieku jako instytucją polityczną
oraz wspólnotą, której celem jest zapewnienie „dobrego życia”. Współ‑
czesne „wspólnoty” państwowe przechodzą bowiem trudny okres
„odnajdywania się” w „skomplikowanej” rzeczywistości XXI wieku,
a odkodowywanie symboli i znaków ponowoczesności przychodzi im
z wielkim trudem. Raz jeszcze za Rortym, można przyjąć, iż w materii
96 L. Leciejewicz: Migracje w pradziejach i starożytności. W: Wędrówki i etnogeneza…,
s. 15.
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życia zbiorowego polis „w istocie niewiele jest do odkrycia”, choć o wiele
więcej do zrobienia97.
Zasygnalizowany katalog zmiennych nie wyczerpuje oczywiście
wszystkich motywatorów lub generatorów uruchamiających działania ze
strony państw czy wspólnot regionalnych, na co nie pozwala objętość ar‑
tykułu. Ich specyfiką jest stała obecność w szerokim diapazonie istnienia
wspólnot o różnym stopniu zorganizowania, sprawności i efektywności.
Pozwala to na przypisanie im atrybutu powtarzalności czy swoistej
„ponadczasowości”. Obok nich są i takie, które zasygnalizowały swą
obecność w ostatnim półwieczu jako przejaw lub przykład potęgi ludz‑
kiego rozumu, bo to on jest największym nośnikiem wszelakich zmian
w świecie. Niektóre z nich mają pozytywny wpływ na państwo i jego
potencjał adaptacyjny, symptomy innych sygnalizują chaos. Za najbar‑
dziej spekularne bodźce mogące uruchomić lawinę zmian w środowisku
międzynarodowym, a pośrednio w formule państwa, obejmujące ostatnie
półwiecze, można uznać kryzys legitymizacji przywództwa w porządku
światowym i sensu jego istnienia oraz rysująca się w tle epoka nowych
barbarians politycznych i kulturowych. Duże rozproszenie potęgi i siły
w świecie, robotyzacja, sztuczna inteligencja i rozwój nowych technologii
na skalę niespotykaną w przeszłości generuje kolejne zmiany, nieobojętne
dla państwa. W politycznch kalkulacjach powrót do idei plemienności
i ekspozycja populizmów w polityce wewnętrznej, co można obserwo‑
wać Stanach Zjednoczonych, Turcji, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech,
staje się „czekiem” do zdobycia lub utrzymywania władzy98. Ułatwia to
m.in. brak narzędzi koniecznych do stabilizacji na poziomie globalnym.
Dzisiaj nie posiadają ich ani międzynarodowe instytucje, ani mocarstwa.
Wydawało się, że po rozpadzie bloku państw socjalistycznych i erupcji de‑
mokratycznych rozwiązań ustrojowych „sojusze polityczne i wojskowe”
będą stałą wartością w porządku międzynarodowym. Paradoksalnie
wśród wielu organizacji międzynarodowych to przede wszystkim one są
najbardziej narażone na rozmontowywanie, osłabianie99.
Podane przykłady zmiennych warunkujących obecnych w realnym
świecie na poziomie systemu międzynarodowego nie wyczerpują sze‑
rokiego katalogu już rozpoznanych i tych, które mogą generować nowe,
dotąd nieznane, lub ich groźniejsze mutacje. Czy jednak świadomość
ich obecności sprawia, że świat stanie się bezpieczniejszy, a państwo
„roztropniejsze” w działaniu? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.
Można przyjąć optymistyczniej nieco, że faza rozchwiania systemu mię‑
97 Cyt. za W. Kaute: W poszukiwaniu…, s. 223.
98 Patrz książka: M. Allbright: Fascism. A Warning. New York 2018.
99 Ostatni szczyt NATO jest symptomatycznym tego przykładem. R. Kuźniar: Szczyt
niepewności. „Newsweek” 2019, nr 12.
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dzynarodowego, w jakiej jesteśmy, może trwać dość długo, bo system sam
wymusza, a nawet reprodukuje zachowania mąjące utrzymać się w fazie
„równowagi”. Może też reprodukować zdarzenia zdolne doprowadzić
do nieodwracalnych zmian o charakterze „czarnego łabędzia”. W XXI
wieku pojawia się coraz więcej bodźców o charakterze destabilizacyjnych
nośników zmian, trudnych do oceny ich istoty, wyciągnięcia odpowied‑
nich wniosków i uniesienia przez państwa oraz innych uczestników
stosunków międzynarodowych. Przede wszystkim kończy się 200‑letnia
faza cywilizacji przemysłowej, a zaczyna cywilizacja integracyjna100. Za
wcześnie jednak na wieszczenie schyłku państwa. Robert O. Keohane,
podsumowując trwającą od lat dyskusję na temat państwa i jego przyszło‑
ści, pisze, iż pozostaje ono wciąż przestrzenią do spekulacji. Zwolennicy
teorii dekliningu i jej oponenci – podkreśla – w istocie różnią się w eks‑
pozycji wartości generatorów zmian w środowisku międzynarodowym,
tego, co wnosi nauka w rozwój cywilizacji lub jak wystawia ją na nie‑
chybną zagładę, a dystansując się od postaw ekstremalnych w tej kwestii,
odwołuje się do fizyka Nielsa Bohra, dla którego przyszłość i mówienie
o niej to ryzykowne wyzwanie101.
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The State in a International System: The Paradoxes of the „Long Stay”
Summary: The aim of the author of this study is to try to answer the question about the
driving forces of change in the state, a political, legal and social institution with a tradi‑
tion dating back to antiquity in the international sphere, far different from the subsequent
development phases of the world. The driving forces that trigger the state’s potential to
adapt to the economic, social and cultural reality in the long term are reflected upon. The
fundamental question regards their power and scale of influence, which in consequence
results in the fact that the state as a community “built” to achieve a state of “comprehensive
self-sufficiency” escapes simple generali‑zations today, arouses a lot of controversy, not
infrequently appears as a declining form. The contents of the study refer to the theoretical
construction of the French historian of modern times Fernando Braudel, representative
of the Annales school. The construction of “long duration” is built on three time phases
(intervals), in which changes of threshold, fundamental knowledge of the development of
the world, state and civilization have taken place. From the perspective of “long duration,”
they symbolize the transformation of social structures, their development, civilization
achievements, and its perception. The discussed problem is directly related to the issue
of reference and relativity of phenomena and events that have been taking place in the
real world for generations, but are not indifferent to the state and its ontological content.
Key words: state, adaptation process, adaptation potential of the state, complexity theory,
generators (stimuluses) of changes
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Przejawy rewizjonizmu i obrony status quo
w stosunkach międzynarodowych

Historyczne antecedencje rewizjonizmu i status quo
Rewizjonizm w naukach politycznych może mieć różne znaczenia.
W odniesieniu do programów partii i ruchów politycznych oznacza
najczęściej zakwestionowanie głównych idei czy postulatów, odstępstwo
od ustalonych reguł, od tego, co prawowite. Na przykład rewizjonizmem
nazywano kierunek ideologiczny w XIX wieku, polegający na odrzuceniu
marksistowskiej teorii walki klas i zasadności rewolucji proletariackiej.
W zamian postulowano pokojową i demokratyczną drogę reform (stąd
reformizm), co stało się podstawą ruchu socjaldemokratycznego1.
W ruchu komunistycznym rewizjonizm stanowił z kolei odchylenie od
oficjalnej doktryny rządzących partii2. W stosunkach międzynarodowych
kojarzy się z dążeniami do zmiany aktualnej sytuacji międzynarodowej.
Najczęściej przedmiotem rewizjonizmu były umowy międzynarodowe,
uznawane za niesprawiedliwe. Żądania rewizji dotyczyły warunków narzuconych przez zwycięzców państwu pokonanemu lub państwom pokonanym, zwykle w odniesieniu do przebiegu granic i podziałów terytorialnych.
W praktyce rewizjonizm występuje zamiennie lub w parze z rewanży‑
zmem, co oznacza tendencje odwetowe ze strony państwa zwyciężonego
wobec państwa zwycięskiego lub grupy takich państw. Tendencje rewi‑
zjonistyczne i rewanżystowskie są kojarzone z Niemcami po obu wojnach
światowych w XX wieku. W rzeczywistości zrodziły się wcześniej. Źródła
1 J. Gyford: Social Democracy: Beyond Revisionism. London 1971.
2 L. Kołakowski: Główne nurty marksizmu. Cz. 3: Rozkład. Warszawa 1989.
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rewizjonizmu sięgają rewolucji francuskiej, a rewanżyzmu ‒ wojny
francusko‑pruskiej, po której Francja dążyła do odzyskania mocarstwo‑
wej roli i żądała zwrotu utraconych ziem.
Drugiego tytułowego terminu, oznaczającego „stan rzeczy”, używano
już w prawie rzymskim, a w prawie międzynarodowym ‒ w odniesie‑
niu do sytuacji istniejącej w określonym czasie. Wyrażenie to oznaczało
także, że podczas rokowań przedmiot sporu pozostaje bez zmian. Naj‑
częściej status quo odnosi się do konkretnego stanu stabilności polityczno
‑terytorialnej.
W historii nadawano temu pojęciu dwoiste znaczenie: albo jako status
quo ante bellum, który należało przywrócić w imię poprzednio istnieją‑
cego układu sił, zmienionego w następstwie wojny (np. postanowienia
kongresu wiedeńskiego z 1815 roku), albo jako status quo post bellum3,
którego ukształtowanie towarzyszyło narodzinom nowego stanu rzeczy
po zakończeniu wojny (np. zmiany terytorialno‑państwowe w Europie
po I wojnie światowej). Współcześnie znaczenia te uległy zmianie, przede
wszystkim ze względu na zakaz prawa do wojny (ius ad bellum). Używa
się raczej wyrażenia status quo ante, gdy chodzi o „przywrócenie stanu
rzeczy poprzedzającego jakieś wydarzenie”, oraz wyrażenia „istniejący
stan rzeczy”, które jest odzwierciedleniem sytuacji w danym momencie
lub w dłuższym okresie.
W historycznych starciach Austrii i Francji czy Francji i Anglii zawsze
ich motywem była rewizja dotychczasowego stanu posiadania. Chodziło
przede wszystkim o kontrolę i zabór terytoriów. Apogeum tego zjawiska
wystąpiło w końcu XVIII wieku. Wszystkie podręczniki do historii na
świecie wskazują na szczególną zmowę trzech mocarstw zaborczych –
Austrii, Prus i Rosji wobec Polski. Skrajne przejawy rewizjonizmu wystą‑
piły także po rewolucji francuskiej4. Podboje Napoleona stanowiły konty‑
nuację rewolucyjnego rewizjonizmu Francji5. Powrót do polityki status quo
nastąpił na kongresie wiedeńskim, kiedy na blisko sto lat ustanowiono
trwałe zasady równoważenia sił w stosunkach międzynarodowych6.
Część tego okresu, mniej więcej do połowy XIX wieku, opierała się na
zgodzie (concert) wielkich potęg, aby bronić istniejącego status quo. Wojna
krymska rozpoczęła etap rozmaitych korekt w porządku międzynarodo‑
wym, które owocowały kolejnymi konfliktami i powstawaniem nowych
jednostek geopolitycznych. Rewizjonizm rozkwitł w okresie międzywo‑
3 T. Srogosz: Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym. Warszawa 2016,
s. 19‒28.
4 T.C.W. Blanning: The French Revolutionary Wars 1787‒1802. London 1996.
5 G.E. Rothenberg: The Art of Warfare in the Age of Napoleon. Bloomington 1978.
6 H.A. Kissinger: A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problem of Peace
1812‒1822. Boston 1957.
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jennym, kiedy Japonia, Niemcy i Włochy poprzez swój ekspansjonizm
doprowadziły do wybuchu katastrofy wojennej na niespotykaną dotąd
skalę. Antyfaszystowska koalicja była w istocie sojuszem na rzecz przy‑
wrócenia porządku, opartego na nowym status quo. Porządek ten prze‑
trwał pół wieku. W powszechnej opinii Stany Zjednoczone były obrońcą
ustalonego w wyniku decyzji zwycięzców podziału wpływów, natomiast
stalinowski Związek Radziecki za pomocą rewolucyjnej ideologii podwa‑
żał ustalone reguły gry. Mało kto chce pamiętać, że obydwa mocarstwa
hegemoniczne stosując interwencję, kontrolowały swoje strefy wpływów
i dążyły do utrzymania stanu posiadania7.

Rosja i Chiny jako źródła antyzachodniego rewizjonizmu
Wraz z zakończeniem „zimnej wojny” na scenie międzynarodowej ideologiczne role USA i Rosji uległy odwróceniu. To Ameryka zaczęła dążyć
do zmian, wywołując w wielu miejscach globu zamęt, prowadzący
do przebudowy istniejącego stanu. Stało się tak zwłaszcza po ataku
terrorystycznym z 11 września 2001 roku na obiekty w Nowym Jorku
i Waszyngtonie8. Stany Zjednoczone z poparciem tzw. społeczności
międzynarodowej (i przy współudziale Francji i Wielkiej Brytanii) za‑
częły rozprawiać się z wieloma reżimami, arbitralnie uznanymi przez
Waszyngton za sprzymierzeńców terroryzmu (w Afganistanie, Iraku,
następnie w Syrii i Libii). Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku re‑
toryka zasadniczo uległa zmianie9. Niezależnie od tego, co Stany Zjedno‑
czone czynią na Bliskim i Środkowym Wschodzie, to Rosji przypisuje się
obecnie tendencje wojownicze i agresywne10. Przede wszystkim dlatego,
że neguje ona koncentrację sił w jednym mocarstwie hegemonicznym.
Opowiadając się za „multipolarnością”, Rosja daje wyraz sprzeciwu
wobec „jednobiegunowej” i proamerykańskiej globalizacji na rzecz
mechanizmów wielostronnych, w których wszystkie państwa, w domy7 S. Bieleń: Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea. Warszawa 2017,
s. 119‒133.
8 Ibidem, s. 49‒61.
9 Zob. szerzej: S. Bieleń: Powrót do Realpolitik w stosunkach Rosji z Zachodem jako konsekwencja konfliktu na Ukrainie. W: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. Red. K. Czornik,
M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2015, s. 387‒404.
10 A. Grigas: Beyond Crimea: The New Russian Empire. New Haven 2016, s. 4.
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śle ‒ główne potęgi ‒ miałyby równy i prawowity głos w rozstrzyganiu
najważniejszych kwestii na świecie11.
Utarło się przekonanie, że Rosja do osiągnięcia swoich celów używa
niekonwencjonalnych środków, a osławiona „wojna hybrydowa” ma
służyć rozbijaniu jedności NATO i spójności Unii Europejskiej12. Można
zauważyć, że we wszystkich niepowodzeniach i nieszczęściach Zachodu
upatrywano „ręki Moskwy” (od wspierania francuskiego Frontu Naro‑
dowego, poprzez referendum niepodległościowe w Katalonii i kryzys
migracyjny, po wybory prezydenckie w USA)13. Z jednej strony świad‑
czyło to o utracie wewnątrzsterowności w politycznych i medialnych
kręgach państw zachodnich, a z drugiej ‒ prowadziło do przypisywania
wyolbrzymionej mocy stronie rosyjskiej. Ponadto, w świetle angażowania
się państw zachodnich w rozmaite „kolorowe rewolucje” i „arabskie
wiosny”, wszystkie te oskarżenia służyły odwróceniu uwagi od własnej
aktywności na wielu frontach – od Afryki i Bliskiego Wschodu po Europę
Wschodnią i Azję Środkową14. Oskarżanie Rosji i osobiście Władimira
Putina o wszystkie nieszczęścia świata zachodniego i destrukcję ładu
międzynarodowego, w którym dominującym aktorem był przecież
Zachód, świadczyło raczej o narastającym w nim kryzysie i o jego bez‑
silności wobec nowych wyzwań i zagrożeń w stosunkach międzynarodowych15.
Odbiór Rosji przez Zachód pokazał z jednej strony brak rzeczywi‑
stego rozpoznania jej siły i intencji, a z drugiej ‒ paniczne i histeryczne
reagowanie na zagrożenia, spowodowane w dużej mierze przez stronę
zachodnią16. W rezultacie spirali napięcia po obu stronach doszło nie
tylko do odtworzenia starego „dylematu bezpieczeństwa”, ale także
dramatycznego przypomnienia znaczenia mispercepcji w stosunkach
międzynarodowych, deformującej rzeczywistość i sprzyjającej eskalacji
konfliktów17. Wytworzył się swoisty „paradoks bezpieczeństwa” mię‑
dzy wspólnotą euroatlantycką a Rosją. Problemem nie jest bowiem, jak
w starym „dylemacie bezpieczeństwa”, adekwatna odpowiedź na rosnące
zagrożenia, ale kwestia właściwej interpretacji zachowań i intencji strony
przeciwnej, w zależności od których maleje zaufanie stron do siebie,
11 M. McFaul: From Cold War to Hot Peace: The Inside Story of Russia and America. Lon‑
don 2018.
12 L. Freedman: Ukraine and the Art of Strategy. New York 2019.
13 A.P. Tsygankov: Russia and America: The Asymetric Rivalry. Medford, MA 2019.
14 Por. np.: The Arab Spring, Democracy and Security: Domestic and International Ramifications. Ed. E. Inbar. London‒New York 2013.
15 J.J. Mearsheimer: The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. New
Haven‒London 2018.
16 R. Sakwa: Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. London 2015.
17 R. Jervis: Perception and Misperception in International Politics. Princeton 1976.
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rośnie natomiast strach i trwa eskalacja napięć18. W kręgach politycznych
i wojskowych Zachodu upowszechniła się antyrosyjska narracja, czego
najlepszym przykładem jest Wielka Brytania, zarzucająca Rosji wszelkie
zło w stosunkach z Zachodem19. Rzeczywistym wyzwaniem dla bezpie‑
czeństwa międzynarodowego stał się trwały podział na przeciwników
Rosji, oskarżających ją o rewizjonizm i ekspansjonizm, oraz zwolenników
powrotu do dialogu i odprężenia, którzy znaleźli się w defensywie20. Jak
długo utrzyma się taka polaryzacja stanowisk, zależy nie tyle od polityki
rosyjskiej, ile od gotowości do krytycznych przewartościowań po stronie
państw zachodnich21.
Obecnie coraz więcej podejrzeń o sięganie do polityki rewizjonizmu
koncentruje się wokół Chińskiej Republiki Ludowej, która rosnąc w siłę,
nie zamierza odgradzać się od świata, jak czynili to dawni cesarze chiń‑
scy. Nie trzeba sięgać do odległej historii, kiedy na początku XX stulecia
niemiecki kajzer ostrzegał ostatniego rosyjskiego cara przed „żółtym
niebezpieczeństwem”. Dzisiejsze apokaliptyczne wizje zdominowania
świata przez Chiny nie są już wyłącznie futurystyczną fantasmagorią.
Istnieje bowiem wiele powodów, aby uznać Chiny za mocarstwo hege‑
moniczne XXI wieku22. Najludniejsze państwo świata, silnie scentralizo‑
wane i prawie monoetniczne, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce
i rosnącym potencjale militarnym, opartym na nowoczesnej podstawie
technologicznej, mające jedną z najsprawniejszych dyplomacji i poparcie
ze strony najliczniejszej na świecie diaspory, jest w stanie dokonać zmian
o nieobliczalnych konsekwencjach. W tym myśleniu tkwi jednak pułapka
prymitywnej ekstrapolacji i zniewolenia imperialną filozofią Zachodu.
Chiny bowiem nie zamierzają dokonywać drastycznego skoku, przy‑
pominającego ekspansję imperiów zachodnich. Ich ekspansja to raczej
eskalacja wpływów, z pragmatycznym poszanowaniem interesów innych
potęg23. Tak więc np., mimo że w Azji Środkowej po rozpadzie ZSRR po‑
jawiła się ogromna próżnia siły, Chiny nie wkroczyły tam (jak zapewne
zrobiłyby klasyczne imperia Zachodu), respektując priorytet interesów
Rosji na tym obszarze24. W rezultacie wpływy chińskie przyczyniają się
18 K. Booth, N. Wheeler: The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World
Politics. London 2008.
19 A. Monaghan: Dealing with the Russians. Medford, MA 2019, s. 3 i nast.
20 Zob. szerzej: R. Zięba: The Euro‑Atlantic Security System in the 21st Century. From
Cooperation to Crisis. Cham 2018.
21 K. Giles: Moscow Rules. What Drives Russia to Confront the West. London 2019; R. Sa‑
kwa: Russia’s Futures. Medford, MA 2019.
22 G. Rachman: Easternisation: War and Peace in the Asian Century. London 2016.
23 G. Allison: Destined for War? Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Lon‑
don 2017.
24 D.V. Trenin: True Partners: How Russia and China See Each Other. London 2012.
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do utrzymywania równowagi między Rosją, państwami Zachodu a świa‑
tem islamu w tej części świata. Rola równoważąca, a nawet rozstrzygająca
jest korzystniejsza dla władz w Pekinie niż bezpośrednia ekspansja25.
W Azji Północno‑Wschodniej cele Chin skierowane są na osłabianie
partnerstwa japońsko‑amerykańskiego i wykorzystanie obu państw koreańskich w grze z USA i Rosją. Zjednoczenie Korei na warunkach chiń‑
skich dałoby Chinom dodatkowe atuty w przeciwważeniu Japonii. Już
dziś widać, że przywódcom chińskim udało się nakłonić Koreę Północną
do powolnej zmiany kursu w stronę zjednoczenia. Liczą się z tym faktem
Stany Zjednoczone, prowadząc dialog atomowy z dyktatorem północno‑
koreańskim.
Najbardziej newralgicznym obszarem z punktu widzenia zagrożeń
dla status quo jest strefa żywotnych interesów Chin w Azji Południowo
‑Wschodniej. To w tym regionie, gdzie grupują się potężne kapitały i no‑
woczesne technologie, rozstrzyga się odpowiedź na pytanie: Quo vadis
Sina? Tam przede wszystkim rozegra się proces „jednoczenia ojczyzny”
przez przyłączenie Tajwanu. To wydarzenie spędza sen z oczu wielu
obserwatorów, gdyż zdecyduje ono o przejściu mocarstwowych Chin od
dyplomatycznej perswazji w obronie stanu posiadania do rewizjonistycz‑
nego skoku w nieznane. Wiele zależeć będzie od tego, jakie grupy inte‑
resu – skupione wokół biznesu międzynarodowego i podbijania rynków
światowych czy wokół kompleksu wojskowo‑przemysłowego – wezmą
górę w najbliższej perspektywie26. Jak dotąd, w Chinach brakuje sił poli‑
tycznych, które dążyłyby za pomocą wszelkich środków do zjednoczenia.
Elity chińskie są skupione na wielkim dziele odzyskania „niekwestiono‑
wanej i należnej” pozycji pierwszego mocarstwa globu27.

Dialektyka rewizjonizmu i obrony status quo
Kwestia rewizjonizmu i obrony status quo w stosunkach międzynarodo‑
wych powraca zawsze wtedy, kiedy system międzynarodowy znajduje
się w fazie gwałtownych i nieprzewidywalnych przemian. Jednym pań‑
stwom przypisuje się tendencje zachowawcze, obronę stanu posiadania
25 M. Kaczmarski: Russia‑China Relations in the Post‑Crisis International Order. London‒
New York 2015.
26 X. Yan: Leadership and the Rise of Great Powers. Princeton‒Oxford 2019.
27 Zob. szerzej: B. Góralczyk: Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje.
Warszawa 2018.
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i nastawienie propokojowe, innym natomiast ‒ determinację w zabiegach
na rzecz zmian i zachowania prowojenne28. Klasyczni realiści polityczni
z Hansem Morgenthau’em na czele uważali, że obrońcami status quo są
te państwa, którym zależy na maksymalizacji bezpieczeństwa, natomiast
rewizjonistami stają się państwa dążące do maksymalizacji potęgi. Naj‑
częściej określa się je imperialistycznymi29. Szkopuł w tym, że w praktyce
trudno jest odróżnić jedne od drugich. Bezpieczeństwo i potęga nawza‑
jem się warunkują i nie wiadomo do końca, czy można być naprawdę
bezpiecznym bez powiększania atrybutów potęgi.
Gwoli ścisłości, ten dychotomiczny podział na rewizjonistów i obroń‑
ców status quo nie wyczerpuje wszystkich zjawisk z rzeczywistości mię‑
dzynarodowej. Większości państw nie stać na aktywny udział w grze sił
międzynarodowych. To państwa „wycofane” czy raczej „wyobcowane”,
obojętne wobec najważniejszych tendencji w świecie. Są one po prostu
niezdolne do zainwestowania jakichś środków w światową dystrybucję
rozmaitych wartości, poza własną obroną, która często i tak pozostawia
wiele do życzenia.
Przedmiotem rywalizacji między państwami są takie wartości, jak
terytorium, zasoby, status, rynki ekonomiczne, ideologie oraz wpływ
na regulacje prawne i instytucje międzynarodowe. Jeśli państwo np.
akceptuje istniejący podział ideologiczny i ustrojowy, to broni status quo.
Gdy jednak usiłuje „nawrócić” innych na swoją ideologię lub obalić czyjś
porządek ustrojowy, z pewnością staje się źródłem rewizjonizmu. Pewien
problem rodzi się na tle rozbieżności między deklarowanymi celami
a rzeczywistą ich implementacją. Otóż w historii istniało wiele państw,
które zachowywały się rewolucyjnie jedynie poprzez swoje manifesty
i deklaracje, nie mając środków na ich wdrożenie. W praktyce określa się
to „czczą gadaniną”, gdy za słowami nie idą czyny. W Chinach już dawno
temu wymyślono określenie „papierowych tygrysów”, które w retoryce
Mao Zedonga ironicznie obnażało bezsilność amerykańskich imperia‑
listów wobec rewolucyjnych przemian na kontynencie azjatyckim. Po
przykład współczesny nie musimy sięgać zbyt daleko od Chin. Od lat
obserwujemy deklarowane poparcie ze strony kolejnych rządów Indii dla
religijnego i świeckiego przywódcy Tybetu Dalajlamy XIV. Za żądaniami
maksymalnej niezależności Tybetu nie idą jednak żadne kroki, które
naruszyłyby dość stabilną równowagę między Indiami a Chinami.
Tendencje rewizjonistyczne i zachowawcze w praktyce przeplatają
się z sobą. Na dodatek państwa mogą jednocześnie uprawiać politykę
28 J.W. Davidson: The Origins of Revisionist and Status‑quo States. New York 2006.
29 H.J. Morgenthau: Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój. Wydanie skróco‑
ne. Przeł. R. Włoch. Warszawa 2010, s. 68‒98.
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obrony status quo, domagając się rewizji porządku w którymś sektorze. Na
przykład dzisiejsza Japonia w odróżnieniu od imperialnego Nipponu nie
dąży do zmian w ładzie terytorialnym Azji, ale domaga się przywrócenia
suwerenności tzw. Terytoriów Północnych, czyli Wysp Kurylskich30. Rosja
z kolei uważa, że poprzez aneksję Krymu wcale nie stała się państwem
rewizjonistycznym w stosunku do całości ładu międzynarodowego.
Amerykański „realista ofensywny” John J. Mearsheimer dowodzi, że
faktycznie wszystkie państwa mają skłonności rewizjonistyczne. Dążą
bowiem do wzmocnienia swojej siły, co sprzyja zwiększeniu ich bezpie‑
czeństwa. To, kiedy sięgają one do polityki rewizjonistycznej, zależy od
konkretnego układu sił i od okoliczności31.
Najbardziej interesujący jest przypadek Stanów Zjednoczonych, któ‑
rych potęga relatywnie słabnie w kontekście wzrostu siły Chin i Rosji.
Z tego względu wcale nie prowadzą one polityki skierowanej wyłącznie na
obronę status quo. Przeciwnie, w kolejnych administracjach prezydenckich
występują „wojownicy nowej zimnej wojny”, tj. zwolennicy konfrontacji
z innymi państwami na tle ideologicznym. Nawet gdy obecny gospodarz
Białego Domu zachowuje się powściągliwie, jeśli chodzi o angażowanie się
w nowe wojny, to jednak jego neokonserwatywni doradcy nie ukrywają,
iż marzy im się zmiana wielu reżimów na świecie, nie tylko w Iranie.
Broniąc swojego statusu hegemonicznego, USA są gotowe do wszczyna‑
nia rozmaitych awantur, co bynajmniej nie świadczy o ich jednoznacznej
postawie w obronie status quo32.
Nastawienie państw do ładu międzynarodowego wynika ze źródeł
wewnętrznych i zewnętrznych. Charakter rządów, zwłaszcza stopień
ich ideologizacji, wpływa na to, że państwa stają się bardziej radykalne
w poszukiwaniu pożądanych zmian. Ekspansjonizm, misyjność, posłan‑
nictwo dziejowe, przypisywanie sobie wyjątkowości, a także zwyczajne
dążenie do podniesienia pozycji i prestiżu – to przejawy takich zacho‑
wań. Rozbudzenie postaw nacjonalistycznych wzmacnia ich motywacje.
Towarzyszy temu niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć czy
niespełnionych aspiracji33. Do wskazanych należy dodać jeszcze jedną
motywację, wynikającą z niesprawiedliwych rozwiązań, narzucanych
zazwyczaj państwom pokonanym przez zwycięzców w wojnach. I tak
doznanie upokorzeń z powodu surowych warunków traktatu wersal‑
30 B. Glosserman: Peak Japan: The End of Great Ambition. Washington, DC 2019.
31 J.J. Mearsheimer: The Tragedy of Great Power Politics. New York 2014.
32 R.J. Lieber: Retreat and Its Consequences: American Foreign Policy and the Problem of
World Order. Cambridge 2016.
33 Źródłem tendencji rewizjonistycznych jest najczęściej ideologia nacjonalizmu,
z jednej strony wywołująca poczucie dumy i wyższości wobec innych, a z drugiej ‒ żądna
powetowania doznanych w przeszłości krzywd i strat.
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skiego, narzuconych Niemcom po I wojnie światowej, stało się powodem
rewanżyzmu, na którego gruncie wyrósł rewizjonizm hitlerowskiej
III Rzeszy. Brak sprzeciwu wobec żądań Hitlera (appeasement) doprowadził
do wybuchu największej z wojen. Przy okazji tego przykładu przychodzi
na myśl niezwykle istotny problem legitymizacji (prawowitości) ładu
międzynarodowego, ustanawianego przez wielkie potęgi. Czy ich dyktat
jest prawomocny jedynie z tego względu, że dysponują większą siłą, czy
też uzasadnia go prawo międzynarodowe? Czy w sytuacji pojawienia
się pewnej „próżni siły”, czyli braku mocarstw rozgrywających, możliwe
jest utrzymanie stabilności w systemie międzynarodowym? Powszechnie
bowiem wiadomo, że gdy brakuje wielkich graczy, okoliczności sprzyjają
pokusie dokonania zmian z korzyścią dla siebie. Tendencje te znane są od
czasów Tukidydesa, który motywy rywalizujących ze sobą poleis pokazał
w Historii wojny peloponeskiej.
Z kolei motywy zewnętrzne zawsze są związane z takimi wartościami
koegzystencji, jak powiększanie zakresu swobody decyzyjnej (autonomii)
i poczucia bezpieczeństwa. Jest więc oczywiste, że państwa rosnące w siłę
wywołują niepokój ze względu na swoje aspiracje związane z maksyma‑
lizacją tych wartości, a państwa słabnące koncentrują się na zachowaniu
stanu posiadania. Należy przy tym mieć na uwadze swoistą koincydencję
między rozmaitymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi a oko‑
licznościami, jakie je pobudzają. Wzrost napięć międzynarodowych, rosnące poczucie zagrożenia czy presja ze strony silniejszego sojusznika
dynamizują postawy roszczeniowe i rewizjonistyczne.
Wydaje się, że dzisiejsza Polska zasługuje na analizę z tej właśnie
perspektywy. Z jednej strony rządzący ciągle podkreślają zaniepokojenie
stanem bezpieczeństwa państwa, narastaniem napięć i zagrożeń ze strony
Rosji, a z drugiej ‒ pretendują do zwiększenia swojego udziału w proce‑
sach decyzyjnych wspólnot integracyjnych Unii Europejskiej i obronnych
NATO. Przyjęcie strategii bandwagoning w stosunku do Stanów Zjednoczo‑
nych, czyli oparcia własnej strategii obronnej na „parasolu ochronnym”
Ameryki, pozwala zakreślić pole manewru (a nawet dystans) wobec
tradycyjnych potęg europejskich – Niemiec i Francji, oraz zwiększyć
asertywność wobec Rosji34. Podniesienie rangi Polski w strategii amery‑
kańskiej jest wynikiem jej szczególnego położenia geopolitycznego. Jak
pisał George Friedman w Następnej dekadzie: „Stany Zjednoczone bardzo
potrzebują Polski, ponieważ nie mają alternatywnej strategii równowa‑
żenia sojuszu Rosji z Niemcami”35. Z punktu widzenia Ameryki Polska
34 Zob. I.P. Piotrzkowicz: Geopolityka: Polska w grze mocarstw. Warszawa 2019.
35 G. Friedman: Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Przeł. M. Wyrwas
‑Wiśniewska. Kraków 2012, s. 169.
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powinna być zagrożeniem dla obu sąsiadujących potęg, aby w ten sposób
nie dopuścić, by któraś z nich poczuła się bezpieczna: „[...] utrzymanie
silnego klina, wbitego pomiędzy Niemcy a Rosję, to jeden z żywotnych
interesów Ameryki”36. Mamy więc prostą wykładnię planu, jak z Polski
uczynić klucz do nowego układu sił. Rewizjonizm polskiej polityki jest
w tym przypadku wyrazem determinacji politycznej rządzących, ale
i silnej presji ze strony mocarstwa hegemonicznego. Wzmacniając mit
o mocarstwowości Polski, amerykańscy propagandyści bez żadnych
zahamowań przyznają, że chodzi o wykorzystanie państwa polskiego
do blokowania ekspansji Rosji. Ponieważ gospodarka niemiecka jest zbyt
silnie powiązana z rosyjską, zatem należy stawiać na wykreowanie Polski
jako ważnego buforu, będącego jednocześnie bazą dla amerykańskiego
operowania w tej części globu. Gorliwe manifestowanie proamerykańsko‑
ści przez polskie rządy jest rezultatem rozmaitych kompleksów i słabości,
a w jeszcze większym stopniu politycznej dezorientacji, wynikającej
z braku doświadczenia w polityce międzynarodowej. Nie bez znaczenia
jest irracjonalna dogmatyzacja wyborów politycznych i traktowanie ich
w kategoriach bezalternatywności. Wszelkie próby krytyki na temat re‑
alizowanej polityki rządzący odbierają w kategoriach zagrożenia, ataku
czy nieuprawnionego wtrącania się w nieswoje sprawy. Propagandowe
zacietrzewienie prowadzi do okopywania się na własnych pozycjach,
wyobcowania i utraty kontaktu z rzeczywistością.
Aneksja Krymu w 2014 roku przez Rosję przekreśliła naiwną wiarę
konstruktywistów, że w okresie pozimnowojennym nastąpiła silna inter‑
nalizacja przez państwa norm zakazujących dokonywania gwałtownych
zmian w statusie terytorialnym różnych jednostek geopolitycznych37.
Okazuje się, że prawo międzynarodowe ze swoimi zakazami naruszania
integralności terytorialnej, nieingerencji w sprawy wewnętrzne i zakazu
użycia siły lub groźby jej użycia, nawet gdy jest bardziej skuteczne i lepiej
umocowane w sensie instytucjonalnym niż w okresie międzywojennym,
nie stanowi wystarczającego środka, aby ograniczać tendencje rewizjoni‑
styczne38. Współczesny rewizjonizm nie musi zresztą polegać na zbrojnej
ekspansji terytorialnej. Żadne normy nie zapobiegną dokonywaniu przez
państwa, zwłaszcza wielkie potęgi, redystrybucji różnych wartości, od
dóbr ekonomicznych i uzbrojenia, po treści kulturalne i ideologiczne. Do‑
świadczenie pokazuje, że wyrafinowane oddziaływanie na świadomość
ludzką, kształtowanie stylu życia i wzorców kulturowych, manipulowa‑
36 Ibidem, s. 171.
37 B. Grenda: Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze
strony Rosji. Toruń 2019.
38 D. Armstrong, T. Farrell, H. Lambert: International Law and International Relations.
Cambridge 2007.
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nie innymi, w tym technologicznymi i finansowymi, komponentami po‑
tęgi państw prowadzi do opanowania sfery symbolicznej, dzięki czemu
można narzucać pożądaną, zgodną z czyimiś partykularnymi interesami,
wizję świata. Na tym zjawisku w dużej mierze opiera się współczesna
imperializacja globu, przed którą mogą obronić się jedynie najsilniejsi,
stawiający na ochronę własnej tożsamości i suwerenności.
Przypadek krymski pokazał jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, uzbro‑
jona w broń jądrową Rosja odważyła się dokonać rewizji terytorialnego
status quo, nie obawiając się z niczyjej strony nuklearnego odwetu39. Ta
sytuacja dowodzi, że broń jądrowa, na której opiera się odstraszanie mię‑
dzy największymi potęgami, dzięki czemu nie dochodzi między nimi do
bezpośredniego starcia, nie zapobiega pokusom rewizjonistycznym poza
„klubem mocarstw jądrowych”.
Rosyjskie wyzwanie jest tylko jednym z symptomów głębokiej
rekompozycji dotychczasowego ładu międzynarodowego. Główne przy‑
czyny tkwią w kryzysie zachodnich demokracji liberalnych, które po
zakończeniu zimnej wojny były przekonane, na czele z USA, że narzucą
swoje wartości całemu światu, w myśl prymitywnej wizji Francisa Fu‑
kuyamy o „końcu historii”. Tymczasem Zachód pod wpływem kryzysów
wewnętrznych i wyczerpania zdolności efektywnego wpływu na innych
znalazł się w defensywie40. Jedną z przyczyn tego zjawiska okazała się nie‑
zdolność do antycypowania zachodzących przemian w różnych częściach
świata i utrata kontroli nad biegiem zdarzeń i procesów41. W przypadku
Stanów Zjednoczonych doszła do tego erozja autorytetu i podważenie
statusu przywódcy świata zachodniego42. Na domiar złego USA, mimo
potężnych nakładów na zbrojenia, nie są w stanie sprostać wyzwaniom
i zagrożeniom wynikającym z rewolucji technologicznych w dziedzinie
komunikacji, transportu i uzbrojenia współczesnych armii43. Pęknięcie
w stosunkach wspólnoty euroatlantyckiej z Rosją uznaje się za jedno
z największych wyzwań dla pozimnowojennego ładu międzynarodo‑
wego44. Zachód nie ma jednak rozeznania co do rzeczywistych interesów
i zamiarów Rosji. Przypisując jej wszystkie historycznie dziedziczone
39 V.A. Kivelson, R.G. Suny: Russia’s Empire. New York‒Oxford 2017, s. 385‒392.
40 R. Haass: World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order.
London 2017, s. 10‒12.
41 J. Bew: Realpolitik: A History. Oxford 2016, s. 294.
42 I.H. Daalder, J.M. Lindsay: The Empty Throne: America’s Abdication of Global Leadership. New York 2018; H. Spieker: Światowe mocarstwo USA: czy to już schyłek? Przeł. P. Sey‑
dak. Norderstedt 2019.
43 M. Urban: The Edge: Is the Military Dominance of the West Coming to an End? London 2015.
44 R. Sakwa: Russia Against the Rest: The Post‑Cold War Crisis of World Order. Cambridge 2017, s. 326.

106

Stanisław Bieleń

przewinienia, nie znajduje jednocześnie sposobu, aby Rosję skutecznie
powstrzymywać czy odstraszać. Nie brakuje na ten temat krytyki i roz‑
czarowań w związku z tym45. Obie strony konfliktu są bowiem odpowie‑
dzialne za eskalację napięcia, niemało przecież opinii poważnych badaczy
i obserwatorów, którzy za istniejący stan rzeczy jednoznacznie obwiniają
Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone46.
Dialektyczne ścieranie się tendencji zachowawczych i rewizjonistycz‑
nych jest immanentną cechą systemu międzynarodowego. Póki państwa
jako najważniejsze jednostki geopolityczne będą zabiegać o maksymaliza‑
cję swojej potęgi, bezpieczeństwa i autonomii, póty będą wykorzystywać
sprzyjające dla nich okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne, aby z redys‑
trybucji rozmaitych dóbr i wartości wynosić jak największe korzyści. Do‑
konujące się zmiany w czasie i przestrzeni są tak radykalne, że dotykają
najżywotniejszych kwestii roli państwa, jego suwerenności i tożsamości,
a także uniformizacji wzorów zachowań. Ze względu na rewolucję tech‑
nologiczną w sferze komunikowania i transportu świat ulega deteryto‑
rializacji, maleje znaczenie dystansów geograficznych, wzrasta szybkość
przepływów idei, wizerunków i wartości, zmniejsza się zaś znaczenie
granic, a raczej rośnie ich przepuszczalność i transparentność. Wszystko to
nakazuje dostrzegać kształtującą się na naszych oczach nową organizację
stosunków między państwami, podział ról oraz sprawowanie władztwa.
Rewizjonizm wyraża się w przebudowie ogólnoświatowej stratyfikacji,
polegającej na hierarchii wpływów i nierównym rozwoju. Hierarchia ta
odsłania asymetrie w tworzeniu dóbr i wartości, których jedne państwa
są beneficjentami, a inne ponoszą straty, w zarządzaniu tymi dobrami
i wartościami, a także w dostępie do nich. Trwa proces politycznego
programowania nowych imperialnych zależności. Niestety – co nie jest
niczym nowym ‒ skutkują one narastającą kontrolą, ograniczeniami czy
wymuszeniami ze strony największych potęg wobec państw słabszych.
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Manifestations of Revisionism and the status quo Defence
in International Relations
Summary: The terms status quo and revisionism have different meanings; in international
relations they refer to the defence of ownership or radical change. Some countries are
assigned conservative tendencies and pro‑peace attitudes, while others – the pursuit of
change and pro‑war behavior. Diplomatic history provides many examples of powers
that sought to change their current state of ownership. It concerned mainly control and
the partition of territories. During the Cold War, it was widely believed that the US was
a defender of the division of influence established after World War II, while the USSR
was assigned revolutionary and revisionist tendencies. After the Cold War, the roles were
reversed. It was the US that began to rebuild the existing order. This happened especially
after the terrorist attack on America on September 11, 2001. Over time, new axes of com‑
petition and confrontation arose. After Russia’s annexation of Crimea, it became the main
opponent and source of threats to the West. Since then, militant and aggressive tendencies
have been attributed to Russia. China, on the other hand, due to the dynamics of power
growth, is perceived as the main challenge for the current international order, dominated
by the West.
Key words: revisionism, defence, dialectic, international relations, the West, Russia, China,
international order
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Problematyka ról
w stosunkach międzynarodowych

Kwestie metodologiczne
Istotne trudności metodologiczne odnosić się mogą do analizowania ról
międzynarodowych. Po uwzględnieniu specyfiki stosunków między‑
narodowych zasadne wydają się sugestie Jeana Blondela, wskazujące
na możliwość porównywania ról pełnionych przez podmioty polityki1.
Konstruktywistyczny punkt wyjścia reprezentuje Ted Hopf, łączący
potrzebę analizy hierarchii, ale także współzależności w stosunkach mię‑
dzynarodowych oraz relacji władczych2. O wiele łatwiej jest określać rolę
prawa międzynarodowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów mię‑
dzynarodowych, sygnalizując jego skuteczność3. Na rolę ONZ w dziedzi‑
nie kreowania norm prawa międzynarodowego oraz ich egzekwowania,
z wykorzystaniem stosownych procedur i mechanizmów, wskazał Bastian
Loges4. Metody i techniki badawcze o charakterze teoretycznym okazują
1 J. Blondel: The Central Role of Comparative Politics in Political Analysis. “Scandinavian
Political Studies” 2005, Vol. 28, No. 2, s. 183–191.
2 T. Hopf: The Promise of Constructivism in International Relations Theory. “International
Security” 1998, Vol. 23, No. 1, s. 171–200.
3 Zob.: D. Švarc: Using Force in International Affairs: The Role of International Law in
Contemporary International Politics. Draft Paper for delivery at the BISA Annual Conference, Leicester, December 2009. https://doc‑08‑94‑docsviewer.googleusercontent.com [data
dostępu: 21.04.2019].
4 B. Loges: A Norm in the Making? The Emergence of the “Responsibility to Protect” (R2P)
and UN Security Council Deliberations. Paper prepared for the presentation at the SGIR 7th
PanEuropean International Relations Conference, September 9–11, 2010. https://doc‑0o‑94docsviewer.googleusercontent.com [data dostępu: 21.04.2019].
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się użyteczne w analizowaniu pozycji i roli w stosunkach międzynarodo‑
wych. Zasygnalizowanym procedurom wiele uwagi poświęcił Mirosław
Sułek5. Wykorzystując badania RAND Corporation, wskazał na koniecz‑
ność uwzględniania potencjału państwa (materialnego, intelektualnego
i moralnego)6, uzupełnił procedury o strategię i wolę potęgi7. Można je
określić mianem kompleksu pierwszego. Autorzy raportu RAND do zaso‑
bów narodowych zaliczyli technologię, przedsiębiorczość, zasoby ludzkie,
zasoby finansowe oraz zasoby materialne (kompleks drugi). W ścisłym
związku pozostają z nimi wymogi i ograniczenia zewnętrzne, sprawność
infrastruktury, a także zasoby ideowe (wartości)8. Trzeci kompleks sta‑
nowią składniki potencjału militarnego (zasoby strategiczne + konwersja
zasobów + sprawność bojowa)9. W podobny sposób wypowiedzieli się
Gregory F. Treverton i Seth G. Jones, poddając pod rozważenie wymóg
uwzględnienia w procedurach badawczych wewnętrznych czynników
socjopolitycznych, ludności, rolnictwa, technologii, czynników ekono‑
micznych, zewnątrzpolitycznych, energetyki i środowiska naturalnego10.
Maria del Pilar Baquero Forero i Toshifumi Kuroda zasygnalizowali uży‑
teczność modelu sieciowości do analizowania ról międzynarodowych11.
Ian Manners przedstawił schemat relacji pomiędzy różnymi formami
władzy Unii Europejskiej12, wskazując na rodzaje więzi i zależności
między nimi. Andreas Warntjen zwrócił uwagę na zróżnicowane modele
podejmowania decyzji w instytucjach unijnych13.

5 M. Sułek: Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych. Warszawa 2004;
Idem: Podstawy potęgonomii i potęgometrii. Kielce 2001.
6 M. Sułek: Metody i techniki…, s. 85.
7 Ibidem.
8 A. Tellis, J. Bially, Ch. Layne, M. McPherson: Measuring National Power in the Postindustrial Age. Santa Monica 2000.
9 Zob.: A. Björkdahl: Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections. “Cambridge Review of International Affairs” 2002, Vol. 15, No. 1, s. 9–23.
10 G.F. Treverton, S.G. Jones: Measuring National Power. Santa Monica 2005, s. X.
11 M. del Pilar Baquero Forero, T. Kuroda: Analysis of the Role of International Network
Effects on the Diffusion of 3G Mobile Communication Networks. https://doc‑0g‑94‑docsviewer.
googleusercontent.com [data dostępu: 12.04.2019].
12 I. Manners: Normative Power Europe Reconsidered. “CIDEL Workshop”. Oslo
22–23 October 2004. From Civilian to Military Power: the European Union at a Crossroads?
https://doc0g‑94‑docsviewer.googleusercontent.com [data dostępu: 12.04.2019].
13 A. Warntjen: Mode(l)s of Decision‑Making in the Council of the European Union. Pa‑
per being prepared for the 11th Biennial Conference European Union Studies Association
Panel Negotiation Theory and the EU: The State of the Art. Los Angeles, April 2009.
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Istota ról społecznych
Ważną kategorią socjologii ogólnej, związaną ze strukturami społecz‑
nymi i użyteczną na gruncie teorii stosunków międzynarodowych, jest
rola społeczna. Pojęcie roli wprowadził do socjologii Florian Znaniecki,
który określał ją jako system normatywnych stosunków między jednostką
a pewną częścią środowiska społecznego14, zarówno nakładających na
jednostkę obowiązki, jak i nadających jej określone uprawnienia. Oznacza
to również nakładanie się ról pełnionych przez jednostkę w różnych gru‑
pach społecznych. Talcott Parsons wskazywał natomiast, że pełnione role
społeczne stanowią ogniwo łączące jednostkę ze strukturą społeczną15.
Ralph Linton traktował role jako układ dynamiczny pozycji lub statusu
społecznego (czynnego lub utajonego). W jego założeniach obejmują one
postawy, wartości i zachowania przypisywane im przez społeczeństwo16.
George H. Mead zwracał uwagę na proces uczenia się roli, określając ją
jako strategię interakcyjną, nabywaną przez ludzi w procesie wchodzenia
„w rolę innego”17. Z kolei Jan Szczepański sugerował konieczność rozpa‑
trywania ról społecznych w ich ścisłym związku z pozycją zajmowaną
w grupie18. Przedstawiona konstatacja odnosi się mutatis mutandis do
ról międzynarodowych. Oznacza tym samym, że istnieje ścisła współ‑
zależność między pozycją uczestnika stosunków międzynarodowych
a odgrywanymi przezeń rolami. Oznacza także, iż zależność pozycji i roli
ma charakter obustronny, czyli że pozycja uczestnika stosunków mię‑
dzynarodowych zarówno determinuje jego rolę, jak i może być skutkiem
systemu pełnionych ról. Związek roli społecznej z pozycją w strukturze
zaakcentował Jerzy J. Wiatr19. W podobny sposób zdefiniowała role
społeczne Barbara Szacka, łącząc je z pozycją społeczną (przypisaną lub
osiąganą) oraz ze schematami zachowań (nakazanymi, zakazanymi oraz
marginesem swobody)20.
Autorzy podejmujący problematykę ról społecznych sygnalizują ścisły
związek z usytuowaniem podmiotu w strukturach społecznych oraz
14 F. Znaniecki: Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy. „Przegląd Socjolo‑
giczny” 1937, T. 5, s. 10; Idem: The Social Role of the Man Knowledge. New York 1968; Idem:
Społeczne role uczonych. Warszawa 1974.
15 T. Parsons: Szkice z teorii socjologicznej. Przeł. A. Bentkowska. Warszawa 1972, s. 306.
16 R. Linton: Kulturowe podstawy osobowości. Przeł. A. Jasińska‑Kania. Wstęp J. Szacki.
Warszawa 1975, s. 96.
17 G.H. Mead: Umysł, osobowość i społeczeństwo. Przeł. Z. Wolińska. Wstęp A. Kło‑
skowska. Warszawa 1975, s. 360–376.
18 J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972, s. 232–233, 279.
19 J.J. Wiatr: Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej. Warszawa 1989, s. 109.
20 B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003, s. 145.
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ich aktywną obecnością w relacjach grupowych. Szczególne znaczenie
ma zatem pełnienie roli21. Uczestnicy różnych struktur odgrywają wiele
zróżnicowanych i niekiedy sprzecznych ról, stanowiących rezultat ich
pozycji w tych strukturach. Konsekwencją jest też konstatacja, iż peł‑
nienie roli jest efektem procesu socjalizacji i uczenia się roli22. Kolejną
kwestią dotyczącą analizy ról społecznych i politycznych jest uwzględ‑
nianie optyki wewnętrznej, czyli określania systemu ról przez podmioty
je pełniące, a zarazem optyki zewnętrznej, oznaczającej role nadawane
przez środowisko. Mogą one mieć charakter narzucenia, co nieodłącznie
kojarzyć się musi z przejawami wymuszenia, a zatem z mechanizmami
przełamywania oporu. Odmienny charakter mają role przypisywane. Ich
differentia specifica polega na włączeniu do sfery wyobrażeń ról pełnionych
przez podmiot postrzegany.

Specyfika ról międzynarodowych
Przywołane stwierdzenia mają istotne znaczenie dla socjologii stosun‑
ków międzynarodowych. Przyjąć można, że pozycja w systemie mię‑
dzynarodowym ma istotny wpływ na pełnione przez uczestników role,
ale wskazać także należy na relacje zwrotne. Stanowi to efekt dynamiki
stosunków międzynarodowych XX i XXI wieku. Na ścisłe powiązanie
roli międzynarodowej i pozycji międzynarodowej wskazuje się szcze‑
gólnie często w rozważaniach teoretycznych. Związki te są traktowane
w sposób systemowy, co oznacza, że istnieje kompleks współzależnych
ról i pozycji. Zarówno systemy ról międzynarodowych, jak i systemy
pozycji mają charakter dynamiczny, procesualny. Konstatacja ta oznacza
odejście od statycznej interpretacji stosunków międzynarodowych.
Sugestie odnoszące się do ról społecznych dotyczą w znacznej mie‑
rze systemów ról i ról szczegółowych wypełnianych przez uczestników
stosunków międzynarodowych. Jedno z pierwszych opracowań doty‑
czących teorii ról międzynarodowych zostało opublikowane w latach
60. XX wieku23. Richard Rosecrance wskazywał na ich związek z zacho‑
21 Zob. B.J. Biddle: Role Theory. Expectation, Identities, and Behaviors. New York–San
Francisco–London 1979; Idem: Recent Developments in Role Theory. “Annual Review of So‑
ciology” 1986, Vol. 12, s. 67–92. M.E. Convay: Theoretical Approaches to the Study of Roles. In:
Role Theory. Perspectives for Health Professionals. Eds. M.E. Hardy, M.E. Convay. New York
1978, s. 17–28.
22 B.A. Hurley‑Wilson: Socialization for Roles. In: Role Theory. Perspectives…, s. 29–72.
23 The Role of Theory in International Relations. Ed. H.V. Harrison. Princeton, N.J. 1964.
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waniami tychże uczestników24. Sygnalizowana problematyka stała się
przedmiotem zainteresowania zespołu badawczego kierowanego przez
Stevena Walkera25. Na uwagę zasługuje koncepcją Kaleviego J. Holstiego,
który zaznaczył, że istnieje zależność między pełnieniem roli odnoszącej
się do zachowań wynikających z norm, oczekiwań kulturowych, społecz‑
nych, instytucji, grup towarzyskich, nawiązującej do pozycji podmiotu,
a pełnieniem roli narzuconej oraz koncepcją roli26. Sebastian Harnisch
zaznaczył zależność roli od zajmowanej pozycji w strukturach między‑
narodowych. Wskazał również na znaczenie oczekiwania wobec roli, jej
konceptualizacji, postrzegania, uczenia się, odgrywania27. Na podobne
zależności zwróciła uwagę Naomi Bailin Wish28. Holsti zaprezentował
klasyczne już ujęcie ról międzynarodowych29. Poddając analizie role
pełnione przez 72 państwa świata w latach 60. XX wieku, wyodrębnił
następujące: propagującego niepodległość, wspierającego wyzwolenie,
agenta antyimperialistycznego, obrońcy wiary, mediatora‑integratora,
współpracownika, bastionu rewolucyjno‑wyzwoleńczego, lidera regionu,
opiekuna regionu, aktywnego podsystemu regionalnego, rozwijającego
się, pomostu, wiernego sojusznika, niezależnego, przykładu (wzorca),
rozwijającego wnętrze, protegowanego, izolowanego. Wyróżnił też kilka
innych ról: języczka u wagi, agenta antyrewizjonistycznego, agenta antysyjonistycznego, obrońcy pokoju. Określone państwa w różnej mierze
pełniły wymienione role międzynarodowe. W podobnej konwencji wy‑
powiadał się James N. Rosenau, wskazując na konieczność formułowania
scenariuszy ról i schematów działań w polityce zagranicznej państwa30.
Na gruncie nauki polskiej na uwagę zasługuje propozycja zgłoszona przez
Ziemowita Jacka Pietrasia31. Do najważniejszych ról międzynarodowych
pełnionych przez państwo z zastosowaniem kryterium efektywności
24 R. Rosecrance: International Relations. Peace or War? New York 1973, s. 61.
25 Role Theory and Foreign Policy Analysis. Ed. S. Walker. Durham 1987; zob.: C.G. Thies:
Role Theory and Foreign Policy. Forthcoming (2009), International Studies Association Com‑
pendium Project. “Foreign Policy” Analysis section, May 2009.
26 K.J. Holsti: National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. “International
Studies Quarterly” 1970, No. 14, s. 233–309.
27 S. Harnisch: Role Theory: Operationalization od Key Concepts. Approaches and Analyses. In: Role Theory in International Relations. Eds. S. Harnisch, C. Frank, H.W. Maull. New
York 2011, s. 7–15.
28 N. Bailin Wish: National Attributes as Sources of National Role Conceptions: A Capability Motivation Model. In: Role Theory and Foreign Policy Analysis. Ed. S. Walker. Durham
1987, s. 94.
29 K.J. Holsti: National Role Conceptions…
30 J.N. Rosenau: Roles and Role Scenarios in Foreign Policy. In: Role Theory and Foreign
Policy Analysis…, s. 44–65.
31 Z.J. Pietraś: Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych. Lublin 1989.
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zaliczył on role: rzeczywiste i deklarowane. Kryterium zasięgu teryto‑
rialnego umożliwiło wskazanie na role globalne, regionalne i lokalne.
Kolejne z kryteriów – stosunku do rzeczywistości – przyczyniło się do
wyodrębnienia ról rewolucyjnych, innowacyjnych, konserwatywnych
i reakcyjnych. Kryterium hierarchiczności stało się podstawą do wska‑
zania na role syntetyczne i cząstkowe. Dzięki zastosowaniu kryterium
twórcy roli możliwe było wyodrębnienie ról narzuconych i wybieranych.
Najbardziej pojemne okazało się kryterium przedmiotowe, stanowiące
punkt wyjścia do wskazania na role polityczne, ekonomiczne, kulturowe,
militarne, ideologiczne i inne32.
Zgłoszone propozycje, odnoszące się do państwa, można rozpatry‑
wać w optyce wewnętrznej, kiedy podmiotem jest konkretne państwo,
i w optyce zewnętrznej, kiedy twórcą roli państwa jest jego środowisko.
Umożliwia to zaakcentowanie zbieżności i rozbieżności opisu i oceny
konkretnej roli. Uzasadnione jest również uzupełnienie katalogu ról ogól‑
nych o role przypisywane. Nie zawierają one elementu „wymuszenia”,
tak jak role narzucone. Podobnie odnieść się można do ról deklarowanych
i wybieranych. Można wśród nich wskazać na role zastępcze, jeżeli pod‑
miot z różnych powodów nie jest w stanie realizować ról rzeczywistych,
oraz role odrzucane, mimo że mogą mieć charakter rzeczywisty (np. rola
agresora czy okupanta bywa określana jako rola obrońcy pokoju czy też
stabilizatora, ale również międzynarodowego lub światowego żandarma).
Ważne miejsce w analizie ról międzynarodowych powinna zajmować op‑
tyka zewnętrzna. Pozwala ona na konfrontację spojrzenia „od wewnątrz”
z oglądem prezentowanym przez środowisko międzynarodowe. Także
w tym przypadku należy mieć na uwadze zróżnicowanie środowiska
międzynarodowego. Wypada uznać za zasadne spostrzeżenie kanadyj‑
skiego politologa Philippa G. Le Prestre’a, iż warunkiem skuteczności
realizacji ról międzynarodowych jest ich prawidłowa percepcja w optyce
wewnętrznej oraz jej względna zgodność z podobnym postrzeganiem
w oglądzie zewnętrznym33.
Zaproponowane przez Pietrasia kryteria wyodrębniania ról mię‑
dzynarodowych uzupełnić można o kryterium trwałości. Pozwoli ono
na wyróżnienie ról stałych, doraźnych, ewentualnie sporadycznych
i cyklicznych. Uwzględnienie innych kryteriów może stanowić podstawę
wyodrębniania kolejnych systemów ról międzynarodowych. Kryterium
czasu jest użyteczne do wskazania na role przeszłe, aktualne i przyszłe.
32 Ibidem, s. 35–37.
33 Ph.G. Le Prestre: Author! Author! Defining Foreign Policy Roles after the Cold War. In:
Role Quests in the Post‑Cold War Era. Foreign Policies in Transition. Eds. Ph.G. Le Prestre.
Montreal 1977, s. 8.
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Na bazie kryterium istotności okazuje się możliwe wyróżnienie ról głów‑
nych i pomocniczych. Kryterium funkcji stwarza okazję do wskazania na
role eufunkcjonalne i dysfunkcyjne dla środowiska międzynarodowego.
Z wykorzystaniem kryterium częstotliwości można wyodrębnić role
ciągłe (stałe, permanentne), przejściowe, cykliczne. Porządkując systemy
ról międzynarodowych, wypada także zwrócić uwagę na możliwość
występowania ról zastępczych. Ich wypełnianie może stanowić skutek
braku możliwości odgrywania przez podmiot roli zamierzonej albo też
nieprzejawiania zainteresowania rolami narzuconymi. Do takiej sytuacji
nawiązał Walker: 1) gdy podmiot jest zmuszony do wyboru między alter‑
natywnymi działaniami, a jedno z działań (zachowań) wykazuje znaczne
szanse na powodzenie (wnioskowanie racjonalne), 2) gdy częściej niż
poprzednio podmiot uzyskuje korzyści (wnioskowanie korzyść–strata), 3)
gdy podmiot, stając przed alternatywą braku korzyści lub nieoczekiwanej
kary, zachowuje się agresywnie (wnioskowanie agresywne), 4) gdy pod‑
miot uzyskuje szczególne korzyści, nie jest zagrożony żadną karą, lecz
może spodziewać się nagrody (wnioskowanie korzyści)34.
Na uwzględnienie zasługują sugestie zgłoszone przez Lisbeth Agge‑
stam, sygnalizujące konieczność zwracania uwagi na etapy – koncepcyjny
i realizacyjny – ról w polityce35. Koncentrując się na porównaniu polityki
zagranicznej Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii jako państw liderów Unii
Europejskiej, wskazała na zasadność wzięcia przez nie pod uwagę: a) idei
ładu europejskiego, b) symetrii stosunków bilateralnych, c) zgodności
polityki zagranicznej z wymogami współpracy i integracji europejskiej36.
Oznacza to powiązanie koncepcji ról polityki zagranicznej z rolami ocze‑
kiwanymi i wyobrażonymi (performance)37. Przyjęcie wskazanej logiki
pozwoli uniknąć skutków konfliktu ról lub złagodzić je38. Aggestam
stwierdziła, przywołując propozycje Holstiego, że wspomniane państwa
mogą odgrywać w ramach Unii Europejskiej role: a) regionalnego współ‑
pracownika, b) lidera, c) sprzymierzeńca, d) promotora bezpieczeństwa,
e) pomostu‑mediatora, f) niezależnego39. Kwestię koncepcji ról narodo‑
wych rozpatrywał (ze strukturalistycznego paradygmatu stosunków
międzynarodowych) również Vit Beneš, wskazujący na pełnienie przez
34 S. Walker: The Correspondence between Foreign Policy Rhetoric and Behavior: Insight
from Role Theory and Exchange Theory. In: Role Theory and Foreign Policy Analysis…, s. 85.
35 L. Aggestam: Role Theory and European Foreign Policy: A Framework of Analysis. In:
The European Union’s Roles in International Politics. Eds. O. Elgström, M. Smith. New York–
London 2006, s. 11–29; zob.: I. Manners: The Symbolic Manifestation of the EU’s Normative
Role in World Politics. In: The European Union’s Roles…, s. 66–84.
36 L. Aggestam: Role Theory and European Foreign Policy…, s. 11–29.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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państwo kompleksu ról40. Do systemu koncepcji ról zaliczył role przypi‑
sane (prescripions) i wyobrażone.

Typologia ról międzynarodowych
Zasygnalizowane uprzednio typologie i klasyfikacje ról międzynarodo‑
wych mogą zostać rozwinięte z wykorzystaniem kryteriów podmiotowego
i przedmiotowego. Podobne funkcje spełni uwzględnienie wspomnianych
optyk wewnętrznej i zewnętrznej. Umożliwiają one wszechstronniejsze
rozpatrzenie ról międzynarodowych. Poza zasygnalizowanymi już
rolami o charakterze deklarowanym, wybieranym, rzeczywistym, narzu‑
conym i przypisywanym warto odnotować możliwość wystąpienia ról
powierzonych (przez np. organizacje międzynarodowe). Zwrócić uwagę
wypada na sugestie Mortona A. Kaplana, który sygnalizuje odgrywanie
określonych ról, a także ich dynamizowanie przez systemy i podsystemy
międzynarodowe. Wykorzystanie kryterium podmiotowego pozwala
wyodrębnić role pełnione przez państwa, organizacje międzynarodowe,
uczestników pozapaństwowych, w tym opinię publiczną, biurokrację
międzynarodową czy funkcjonariuszy międzynarodowych. Wypełnianie
zarówno przez państwa, jak i pozostałe podmioty międzynarodowe
odpowiedniego kompleksu ról pozostaje w ścisłym związku z ich usytu‑
owaniem w strukturach systemów międzynarodowych. John Stoessinger
podjął próbę określenia ról międzynarodowych wynikających z usy‑
tuowania państw w strukturze systemów związanych z podziałem na
centra i peryferie. Analizowana przez Stoessingera hierarchia systemów
międzynarodowych odnosiła się do przełomu lat 60. i 70. XX wieku41.

Międzynarodowe role polityczne
Ze względu na fakt, iż państwo jest głównym uczestnikiem stosunków
międzynarodowych, należy przyjąć znaczenie pełnionych przez nie
40 V. Beneš: Role Theory: A Conceptual Framework for the Constructivist Foreign Policy
Analysis? Paper prepared for the Third Global International Studies Conference “World
Crisis. Revolution or Evolution in the International Community?”, 17–20 August 2011, Uni‑
versity of Porto, Portugal, s. 1–19.
41 J. Stoessinger: The Might of Nations. New York 1973, s. 80–81.
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ról. Uzależnione są od pozycji zajmowanej przez dane państwo w sy‑
stemie międzynarodowym. Wiele z nich zostało wskazanych przez
Holstiego i Walkera. Dopełnić te sugestie można dzięki wykorzystaniu
zróżnicowania pozycji państw. Inne możliwości deklarowania i realizacji
ról stwarza status mocarstwa, a inne – państwa średniego czy wręcz
karłowatego. Mocarstwo lub państwo średnie może pełnić wobec pań‑
stwa karłowatego rolę sąsiada, reprezentanta (Austria wobec Księstwa
Liechtenstein czy Australia i Nowa Zelandia wobec niektórych państw
Oceanii) czy promotora. Przyjęcie teorii centrów i peryferii pozwala na
wskazanie ról: lidera (mocarstwa) i satelity. Kryterium stanowiska wobec
konfliktu międzynarodowego umożliwia wyodrębnienie licznych ról, ta‑
kich jak: strona sporu (konfliktu), mediator, rozjemca, arbiter, świadczący
dobre usługi. Podobnie można wskazać na role państw występujące
w przypadku wojny: belligerent, agresor, ofiara agresji, sprzymierzeniec
‑sojusznik, okupant, neutralny, wyzwoliciel itp. W dziejach politycznych
i historii konfliktów można wyodrębnić także rolę sojusznika piwotalnego
(np. Włochy w czasie I wojny światowej). Zarówno wojny, jak i konflikty
wewnętrzne powodują wyodrębnianie się ról ich uczestników. Ukształto‑
wanie się ruchu oporu oraz ugrupowań powstańczych i wyzwoleńczych
sprawia, że możliwe jest wskazanie na rolę powstańca, interpretowanego
przez stronę przeciwną jako rebelianta, buntownika, a nawet terrorystę.
Wraz z uformowaniem się, z inicjatywy Ligi Narodów, systemu manda‑
towego, można wyodrębnić role powierzone państwu przez organizację
międzynarodową. Belgia, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Australia,
Nowa Zelandia i Związek Południowej Afryki spełniały wobec obszarów
mandatowych A, B i C role mandatariuszy42. Funkcjonujący w latach
1945–1994 pod auspicjami ONZ system powierniczy sprawił, że wymie‑
nione państwa, poza Japonią, za to z udziałem Włoch i USA, pełniły
role państw powierników‑administratorów. Proces decyzyjny w organi‑
zacjach międzynarodowych stwarza szansę wyróżnienia roli inicjatora,
a następnie także sprzymierzeńca oraz oponenta i niezaangażowanego.
Państwa pełnią także role twórcy i podmiotu prawa międzynarodowego.
Na role pełnione przez uczestników stosunków międzynarodowych
w tworzeniu i egzekwowaniu prawa międzynarodowego zwrócił uwagę
Richard Falk43. W odniesieniu do stosunku niektórych państw do
kształtu ładu światowego pojawiły się określenia „państwa zbójeckie” lub

42 Zob.: A. Bartnicki: Konflikty kolonialne 1869–1939. Warszawa 1971; Zarys dziejów
Afryki i Azji 1869–1996: historia konfliktów. Red. A. Bartnicki. Warszawa 1998.
43 R. Falk: International Law: New Approaches. In: Discord and Harmony. Readings in International Politics. Ed. I. Duchacek. New York–Sydney 1972, s. 87–88.
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„oś zła”44, przypisywane przez polityków amerykańskich Libii, Iranowi,
Korei Północnej i Kubie.
Obszerne katalogi współczesnych ról międzynarodowych postrzega‑
nych i realizowanych przez różne państwa wskazał Cameron G. Thies.
W przypadku Niemiec były to, jego zdaniem, role: inspiratora i integra‑
tora Unii Europejskiej, a także promotora jej rozszerzeń, inicjatora unii
monetarnej45. W odniesieniu do Japonii zasygnalizował rolę pacyfisty46.
Na odnotowanie zasługuje – dokonane przez Charlesa F. Hermanna –
zestawienie ról pełnionych w latach 70. XX wieku przez dwa supermo‑
carstwa. O ile USA odgrywało rolę antykomunisty, o tyle ZSRR odnaj‑
dowało się w roli przeciwnika zachodniego kapitalizmu. Oba państwa
pozostawały wobec siebie w roli tradycyjnego wroga. ZSRR było liderem
współpracy międzynarodowej gospodarek centralnie planowanych, nato‑
miast USA przewodziło kooperacji rynków rozwijających się. Oba super‑
mocarstwa pełniły role liderów podsystemów solidarnych47. Rozważania
te umożliwiły Walkerowi wykorzystanie typologii ról zgłoszonej przez
CREON.
Do istotnych wymiarów międzynarodowych ról politycznych
państw należy ich aspekt militarny. Przywołane zagadnienie stało się
przedmiotem zainteresowania autorów monografii dotyczącej militarnej
aktywności 27 państw świata48. Zewnętrzna aktywność militarna po‑
szczególnych państw przybierała zróżnicowany charakter, wynikający
z założeń doktrynalnych. Wśród motywów realizacji międzynarodowych
ról militarnych znalazły się dążenia zarówno do promocji wartości
demokracji (np. USA), jak i do kolportowania rewolucji, w tym wyposa‑
żanie w broń oddziałów powstańczych i separatystycznych (np. Chińska
Republika Ludowa czy Rosja) bądź uczestniczenie w międzynarodowych
operacjach pokojowych pod auspicjami organizacji międzynarodowych
(np. Polska)49. W odniesieniu do Rosji Kenneth N. Waltz zwrócił uwagę na
44 N. Chomsky: Rogue States: The Rule of Force in World Affairs. Cambridge 2000;
P. Brookes: A Devil’s Triangle: Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and Rogue States. Lan‑
ham 2005; R. Litwak: Rogue States and U.S. Foreign Policy: Containment After the Cold War.
Washington, D.C. 2000.
45 C.G. Thies: Role Theory and Foreign Policy. Forthcoming (2009), International Studies
Association Compendium Project, Foreign Policy Analysis section. http://myweb.uiowa.
edu/bhlai [data dostępu: 12.04.2019].
46 Ibidem.
47 Ch.F. Hermann: Superpower Involvement with Others: Alternative Role Relationships.
In: Role Theory and Foreign Policy Analysis…, s. 222–223.
48 The Political Role of the Military. An International Handbook. Eds. C.P. Danopoulos,
C. Watson. Westport, CT 2006.
49 Ibidem.
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osłabienie pełnionych przez nią międzynarodowych ról militarnych jako
efekt dezintegracji ZSRR50.
Na odrębne potraktowanie zasługuje postrzeganie ról międzynarodo‑
wych państwa przez obywateli różnych państw świata. Egzemplifikację
stanowić może ocena roli światowej USA dokonana przez mieszkańców
25 państw świata51. Badanie, w którym wzięło udział 26 381 responden‑
tów, zostało przeprowadzone dla BBC World Service przez GlobeScan,
międzynarodową firmę zajmującą się badaniami opinii publicznej, oraz
partnerów badawczych tej firmy w poszczególnych krajach, w ramach
Międzynarodowego Programu Badania Postaw Politycznych (PIPA) Uni‑
wersytetu w Maryland52. Badaniom zostali poddani mieszkańcy różnych
państw usytuowanych na różnych kontynentach. Na terenie Ameryki
Północnej były to USA i Meksyk, Ameryki Południowej – Argentyna, Bra‑
zylia i Chile. Na terenie Europy wśród respondentów znaleźli się obywa‑
tele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Turcji, Polski, Portugalii,
Rosji i Węgier. W Afryce do respondentów należeli mieszkańcy Egiptu,
Nigerii i Kenii. Swoje oceny wyrazili także mieszkańcy Australii, Fili‑
pin, Chin, Indii, Indonezji, Libanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich
i Korei Południowej. Zdecydowanie pozytywnie na temat pozycji i roli
USA wypowiadali się mieszkańcy Nigerii i Filipin (po 72% ocen). Opinie
negatywne dominowały wśród respondentów z Niemiec (74%) i Indonezji
(71%)53. Uwagę zwraca także zróżnicowanie opinii odnoszących się do
poszczególnych sfer aktywności USA.
Szczególne miejsce przypada Stolicy Apostolskiej54. Z jednej strony,
taktować ją należy jako państwowy podmiot stosunków międzynarodo‑
wych, w tej roli występuje Watykan. Natomiast z drugiej strony, jest ona
także ośrodkiem decyzyjnym chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicyzmu.
Papiestwo pełni rolę przywódcy duchowego, autorytetu moralnego itp.
Niejednokrotnie papieże podejmowali się roli arbitra‑mediatora w kon‑
fliktach międzynarodowych55.
50 K.N. Waltz: Emerging Structure of International Politics. “International Security”
1993, Vol. 18, No. 2, s. 52.
51 Rola Stanów Zjednoczonych w świecie w ocenach mieszkańców 25 krajów. „Komunikat
z badań CBOS”, Warszawa, styczeń 2007.
52 Ibidem, s. 1.
53 Ibidem, s. 3.
54 W.J. Jakubowski: Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego. Pułtusk
2004; J. Czaja: Prawnomiędzynarodowy status Watykanu. Warszawa 1983; R. Kupiecki: Formy
obecności Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 1996; R.S. Pelton:
Vatican II and Latin America: An Example of Inter‑regional Church Cooperation. In: International
Papers in Pastoral Ministry. Notre Dame, 1996.
55 B. Fastyn: Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego. Warszawa 2004; Ład
międzynarodowy w dokumentach Stolicy Apostolskiej. Red. W. Gizicki. Toruń 2009; La diploma-
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Przyjęcie tak bogatego katalogu kryteriów wyodrębniania ról mię‑
dzynarodowych państwa przyczyniłoby się niewątpliwie do rozbudowy
katalogu ról szczegółowych. Dodatkowe rozszerzenie rejestru ról stanowi
rezultat odejścia od państwowocentrycznego traktowania uczestnictwa
stosunków międzynarodowych. Wystarczy odnieść się do znaczenia
organizacji międzynarodowych. Są one platformą współpracy międzynarodowej, pełnią też funkcje organizatorskie i normotwórcze (role orga‑
nizatora i normodawcy), będąc stabilizatorami stosunków międzynaro‑
dowych zarówno w układach globalnych, jak i regionalnych. Stanowią
forum i formę wyrażania wspólnej woli. Mogą podejmować się funkcji
mediacyjnych, rozjemczych i sądowniczych oraz nadzorczych. Małgorzata
Bielecka zasygnalizowała role organizacji międzynarodowych zgłoszone
przez Clive’a Archera, czyli role: instrumentu, areny i aktora56. Szczególne
znaczenie przypisać wypada Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest
ogólnoświatowym forum kontaktów międzypaństwowych. Nie sposób też
pominąć ról pełnionych w dziedzinie rozwiązywania konfliktów między‑
narodowych57. Ważne miejsce zajmuje rola normotwórcy, ale też monitoru‑
jącego realizację podjętych decyzji. W koincydencji pozostają stwierdzenia
przedstawicieli konstruktywizmu – Michaela N. Barnetta i Marthy Finne‑
more, sygnalizujących zbiurokratyzowanie organizacji i wspólnot między‑
narodowych (np. Unia Europejska)58. Można zatem przyjąć, iż pełnią rolę
ośrodka międzynarodowych decyzji biurokratycznych. W odniesieniu do
Ligi Narodów John MacMillan wskazał na rolę gwaranta niezależności
politycznej i integralności terytorialnej państw59. Znaczenie organizacji
międzynarodowych w kształtowaniu ich środowisk, na przykładzie WTO
i WHO, zaakcentowali Andrew P. Cortell i Susan Peterson60. Podkreślili
pełnienie przez nie ról subordynacyjnych oraz egalitaryzacyjnych wobec
państw członkowskich, a także oddziaływanie na odpowiednie sektory
ich polityki wewnętrznej.
tie de Jean Paul II. Ed. A. Sodano. Paris 2000; B. O’Connor: Papal Diplomacy: John Paul II and
the Culture of Peace. South Bend 2005.
56 C. Archer: International Organizations. London 1993, s. 68–92 za: M. Bielecka: Nowe
role organizacji międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe
po zimnej wojnie. Red. R. Zięba. Warszawa 2008, s. 547–580.
57 Zob.: J. Dobbins et al.: The UN’s Role in Nation‑building: From the Congo to Iraq. Santa
Monica, CA 2005; B. Górka‑Winter: Nowe działania ONZ i Unii Europejskiej w celu opanowania kryzysu w rejonie Darfuru. „PISM. Biuro Badań i Analiz” 2007, nr 37 (451).
58 M.N. Barnett, M. Finnemore: The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. “International Organization” 1999, Vol. 53, s. 699–732.
59 J. MacMillan: Liberal Internationalism. In: International Relations Theory for the Twenty First Century: An Introduction. Ed. M. Griffith. New York 2007, s. 21.
60 A.P. Cortell, S. Peterson: Synthesizing Rationalist and Constructivist Approaches to
International Organizations: Lessons from the WTO and WHO. https://doc‑0o‑94‑docsviewer.
googleusercontent.com [data dostępu: 20.04.2019].
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Na odrębne potraktowanie zasługują role pełnione przez najwyższych
rangą funkcjonariuszy międzynarodowych. Uformowanie organizacji
międzynarodowych przyczyniło się do wyłonienia sekretarzy gene‑
ralnych organizacji. Ogólne kwestie odnoszące się do roli sekretarza
generalnego ONZ, wynikające z rozwiązań Karty NZ, wskazał Ian John‑
stone61. Sekretarz generalny jest zwierzchnikiem wszystkich urzędników
organizacji, przy czym Tryggve Lie starał się uzyskać odpowiedni poziom
niezależności administracji62. Dag Hammarskjöld z kolei podejmował
wysiłki związane z dyplomatycznymi środkami rozwiązywania kon‑
fliktów międzynarodowych, podobnie jak U Thant i Kurt Waldheim63.
Potrzebę zaangażowania w zapobieżenie wojnom deklarował Javier
Perez de Cuellar, traktując te działania jako swój moralny obowiązek.
Carin Zissis i Lauren Vries scharakteryzowały Kurta Waldheima jako
biurokratę, Kofiego Annana – jako moderatora świata, jego następcę
zaś – Ban Ki Moona – jako administratora64. Alan James zasygnalizował
pełnienie przez sekretarzy generalnych organizacji międzynarodowych
roli niezależnego aktora stosunków międzynarodowych65. James Sutterlin
wskazał z kolei na rolę zwierzchnika administracji66, a Donald J. Puchala
poddał analizie uprawnienia i działalność sekretarza generalnego ONZ
w sferze reprezentacji specjalnej67. Lawrence S. Finkelstein podniósł nato‑
miast funkcję i rolę koordynatora68. Z kolei Jorge E. Viñuales, dokonując
przeglądu działalności sekretarzy generalnych ONZ, wskazał na role
głowy organizacji międzynarodowej oraz na rolę mediatora, wynikającą
z Karty Narodów Zjednoczonych i z prerogatyw w sferze rozwiązywania
konfliktów międzynarodowych69. Jako przykład przytaczane jest osobiste
zaangażowanie dyplomatyczne Hammarskjölda, którego, za jego bio61 I. Johnstone: The Role of the UN Secretary‑general: The Power of Persuasion Based on Law. http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5002070071 [data dostępu:
12.04.2019].
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 C. Zissis, L. Vries: The Role of the UN Secretary‑General. http://www.cfr.org/un/roleun‑secretary‑general/p12348 [data dostępu: 12.04.2019].
65 A. James: The Secretary‑General as an Independent Political Actor. In: The Challenging
Role of the UN Secretary‑General. Making “The Most Impossible Job in the World” Possible.
Eds. B. Rivlin, L. Gordenker. West Port Connecticut 1993, s. 22–39.
66 J.S. Sutterlin: The UN Secretary‑General as Chief Administrator. In: The Challenging
Role of the UN Secretary‑General…, s. 43–59.
67 D.J. Puchala: The Secretary‑General and His Special Representatives. In: The Challenging Role of the UN Secretary‑General…, s. 81–97.
68 L. Finkelstein: The Coordinative Function of the UN Secretary‑General. In: The Challenging Role of the UN Secretary‑General…, s. 60–80.
69 J.E. Viñuales: The UN Secretary General between Law and Politics: Towards an Analytical Framework for Interdisciplinary Research. Geneva 2005, s. 14.
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grafem Brianem Urquhartem, nazywa się misjonarzem pokoju70, z kolei
Boutros‑Ghali spełniał się raczej w roli doktrynera i szefa administracji71.
Porównania politycznych ról sekretarzy generalnych ONZ podjął się
Ramesh Thakur72. Do czynników konstytuujących autorytet sekretarzy
generalnych zaliczył zdolności czy umiejętności: pracy zespołowej,
facylitacji i mediacji, kierowania grupą, przemawiania i pisania, samo‑
świadomości i samooceny, spójności moralnej, uczciwości, cierpliwości,
elastyczności, odwagi itp.73
Na szczególne potraktowanie zasługuje Unia Europejska jako specy‑
ficzny uczestnik stosunków międzynarodowych74. Stanowi ona niewątpli‑
wie forum współpracy państw członkowskich. Pełni też rolę koordynatora
polityk szczegółowych (pierwszy filar). Dariusz Milczarek skonstatował,
iż Unia Europejska realizuje role zarówno deklarowane, narzucane,
wybierane, jak i rzeczywiste75. Wskazał jednocześnie na kompleks ról
UE, jeśli przyjąć kryterium przestrzenne: regionalne76 i globalne, a także
z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego: polityczne, ekonomiczne,
kulturowe77. Podobnie jak Christopher Hill78, zwrócił uwagę na koniecz‑
ność wielopłaszczyznowego rozpatrywania ról pełnionych przez Unię
Europejską. Dodatkowymi zagadnieniami są koincydencja, dopełnianie
się, ale też kolidowanie ról odgrywanych przez poszczególne państwa
członkowskie UE oraz UE jako całość, a także to, jak dalece pojawić się
może zbieżność lub rozbieżność ról UE i „państw liderów” (Niemcy, Fran‑
cja, Wielka Brytania, Włochy). Knud Erik Jørgensen i Ben Rosamond pod‑
kreślili rolę Europy jako swoistego laboratorium dla polityki światowej79.
Roy H. Ginsberg i Michael E. Smith podjęli próbę scharakteryzowania roli
70 Ibidem, s. 45.
71 Ibidem, s. 60–61.
72 R. Thakur: The Political Role of the United Nations Secretary‑General. In: Taking Leadership in Global Governance in the Context of Multiple Actors and Evolving Issues. Report of the
Tokyo Colloquium, 17 March 2004. Ed. T. Kanugi. Tokyo 2004, s. 7–14.
73 Ibidem.
74 A. Antczak: Role międzynarodowe Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne. Warsza‑
wa 2012; The European Union’s Role in International Politics. Concepts and Analysis. Eds.
O. Elgström, M. Smith. New York–London 2006.
75 D. Milczarek: Rola międzynarodowa Unii Europejskiej jako „mocarstwa niewojskowego”.
„Studia Europejskie” 2003, nr 1, s. 36; The European Union’s Role in International Politics…
76 Np. J. Zając: Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Warszawa 2010.
77 Ibidem.
78 C. Hill: The Capability‑Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International
Role. “Journal of Common Market Studies” 1993, No. 3, s. 305–332.
79 K.E. Jørgensen, B. Rosamond: Europe: Regional Laboratory for a Global Polity? “CSGR
Working Paper” 2001, No. 71/01. https://docs.google.com [data dostępu: 21.04.2019].
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Unii Europejskiej jako uczestnika globalnych stosunków politycznych,
a także regionalnego mocarstwa ekonomicznego80.
Wobec środowiska międzynarodowego Unia Europejska pełnić
może rolę partnera, rywala, przeciwnika (nawet wroga, jak deklarują to
w 2011 roku władze Libii), sprzymierzeńca, budującego pokój i porozu‑
mienie w konfliktach wewnętrznych81 itp. Na odnotowanie zasługuje
wskazanie przez Ryszarda Ziębę ról międzynarodowych pełnionych
przez Unię Europejską. Podzielił je na ekonomiczne i polityczne82.
Do pierwszej grupy zaliczył role: a) lidera zrównoważonego rozwoju
i wzorca pomyślnej i kompleksowej integracji, b) największego udziałowca
w handlu światowym, c) dostarczyciela największej pomocy rozwojowej
i d) donatora największej pomocy humanitarnej. W dziedzinie politycznej
i bezpieczeństwa znalazły się role: a) aktywnego aktora dyplomatycznego,
b) stabilizatora pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, c) atrakcyj‑
nego ośrodka cywilizacyjnego i promotora wartości kultury europejskiej83.
Problematyka ról międzynarodowych pełnionych przez Unię Eu‑
ropejską i poszczególne elementy jej struktury jest obecna w analizach
dokonywanych przez przedstawicieli nurtu neofunkcjonalnego. Andrew
Moravcsik wskazał na przypisywane Komisji Europejskiej role archetypu
aktywistycznej biurokracji, administratorów, inżynierów integracji84.

Międzynarodowe role ekonomiczne
Przyjęcie na potrzeby klasyfikacji ról międzynarodowych kryterium
przedmiotowego umożliwia, jak już zostało zasygnalizowane, wyodręb‑
nienie ról ekonomicznych, politycznych, ideologiczno‑kulturowych. Pod‑
mioty uczestniczące w przepływach międzynarodowych mogą odgrywać
80 R. Ginsberg, M.E. Smith: Understanding the European Union as a Global Political Actor:
Theory, Practice, and Impact. Prepared for delivery at the 2007 meeting of the European
Union Studies Associations. Montreal, 17–19 May. https://doc‑04‑94‑docsviewer.googleu
sercontent.com [data dostępu: 21.04.2019].
81 J. Dobbins et al.: Europe’s Role in Nation‑building: From the Balkans to the Congo. Santa
Monica, CA 2008
82 R. Zięba: Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych. Warszawa 2003,
s. 245–264.
83 Ibidem.
84 A. Moravcsik: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approaches. “Journal of Common Market Studies” 1993, Vol. 31, No. 4,
s. 475.

124

Czesław Maj

wiele ról wynikających z charakteru ich uczestnictwa oraz pozycji mię‑
dzynarodowej. Poziom rozwoju ekonomicznego może stanowić podstawę
wskazania na role lidera i outsidera. Kjell Hauskanen i Thomas Plümper
wyodrębnili podmioty ekonomiczne pełniące role hegemona, lidera i na‑
śladowcy85. Niejednokrotnie w literaturze przedmiotu występuje rozróż‑
nianie państw na rozwinięte i rozwijające się. Wyróżnić można także role
producenta i konsumenta. W podobnej konwencji pozostają role rynków
zbytu i zaplecza surowcowego, a także zasobów siły roboczej. To ostatnie
wskazanie może się łączyć z międzynarodowymi przepływami siły robo‑
czej. Pozwala wyodrębnić państwa emigracji i imigracji. Międzynarodowy
przepływ kapitałów stanowi podstawę wskazania na rolę kredytodawcy
i kredytobiorcy, niezależnie od podmiotów uczestniczących w transak‑
cjach kapitałowych86. Wskazane kryterium umożliwia wyróżnienie roli
donatora i beneficjanta. Konsekwencją m.in. przepływu kapitałów jest
zjawisko zadłużenia międzynarodowego, a w efekcie – role wierzyciela
i dłużnika87. Przyczyny ekonomiczne, na równi z politycznymi, stają się
podstawą ujawniania się procesów desuwerenizacji państw, a tym samym
zjawiska państw upadających lub upadłych88.
Katalog międzynarodowych ról ekonomicznych może zostać roz‑
szerzony po uwzględnieniu funkcji pełnionych przez międzynarodowe
instytucje finansowe. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju pełni role kredytodawcy, współfinansującego, gwaranta, emitenta obligacji itp.89 Warto przypomnieć specyfikę Banku Rozrachunków Międzyna‑
rodowych90, który spełnia role kredytodawcy, powiernika, pośrednika,
depozytariusza i agenta. Na uwagę zasługuje również rola inwestora
międzynarodowego. Transfer usług pozwala wskazać role usługodawcy
i usługobiorcy, a przepływ towarów stwarza szansę wyróżnienia ról eks‑
portera, importera i świadczącego usługę tranzytu. W dziedzinie prze‑
pływów międzynarodowych wskazać wypada na znaczenie Światowej
Organizacji Handlu. Kenneth C. Shadlen zaakcentował aktywność WTO
85 K. Hauskanen, T. Plümper: Hegemons, Leaders and Followers: A Game‑T heoretic Approach to the Postwar Dynamics of International Political Economy. “Journal of World‑Systems
Research” 1997, No. 3(1), s. 35–93.
86 International Finance and Trade. Eds. M. Sarnat, G.P. Szegö. Cambridge, MA 1979;
D.R. Kane: Principles of International Finance. London–New York 1988; H. Scott, Ph.A. Wel‑
lons: International Finance: Transactions, Policy, and Regulation. Westbury, N.Y 1996; J.E. Pip‑
penger: Fundamentals of International Finance. Englewood Cliffs, N.J. 1984.
87 K. Basu: The International Debt Problem, Credit Rationing, and Loan Pushing: Theory
and Experience. Princeton, N.J. 1991.
88 Np. N. Chomsky: Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy. New
York 2006.
89 Zob.: K. Zabielski: Finanse międzynarodowe. Warszawa 2002, s. 314–339.
90 H.H. Schloss: The Bank for International Settlements. New York 1970.
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w zakresie stanowienia reguł handlu i przyczyniania się do procesów
zrównoważonego rozwoju91.
W literaturze przedmiotu coraz częściej występują rozważania doty‑
czące ról pełnionych przez waluty międzynarodowe. Sylvester Eijffinger
wskazał na role realizowane przez euro92. W sektorze prywatnym są to
role‑funkcje: środka płatniczego, określenia płatności (quotation currency)
i środka inwestycyjnego. W odniesieniu do sektora publicznego są to role:
środka interwencyjnego, środka rezerwowego i środka wyrównywania
(pegging currency)93. Obszerny raport dotyczący roli eurbellio przygotowali
Elias Papaioannou i Richard Portes94. Pomijane są role: tezauryzacyjna,
a także środka rozliczeniowego. W odniesieniu do innych walut mię‑
dzynarodowych, a zwłaszcza dolara, ich role stały się przedmiotem
zainteresowania Mihaeli Albici i Delii Teselios95. Kwestia światowych ról
dolara została podniesiona również przez Lindę S. Goldberg96. Kamila
Kuziemska w odniesieniu do euro wskazała na role: miernika wartości,
środka płatniczego oraz środka akumulacji97.
Jedną z cech gospodarki światowej stał się wzrost znaczenia rynków
formalnych, do których zaliczyć należy giełdy międzynarodowe, aukcje,
przetargi itp. Szczególną pozycję zajmują giełdy98. Wśród pełnionych
przez nie ról wskazać można na rolę miejsca transakcji, pośrednika,
twórcy norm regulujących zasady transakcji, rolę komunikacyjną, arbitra,
rozjemcy, „ułatwiacza” kontaktów, gwaranta transakcji i rozliczeń. Giełdy
są również jeśli nie głównym, to ważnym czynnikiem kreowania świato‑
wej koniunktury gospodarczej.
W związku ze wzrostem znaczenia korporacji transnarodowych jako
uczestnika międzynarodowych stosunków zarówno ekonomicznych,
91 K.C. Shadlen: Resources, Rules and International Political Economy: The Politics of Development in the WTO. “Global Development and Environment Institute Working Paper”
2009, No. 1.
92 S. Eijffinger: The International Role of the Euro. Briefing Paper on “The Conduct of
Monetary Policy and an Evaluation of the Economic Situation in Europe – 4th Quarter
2003 (November 2003)” for the European Parliament. https://docs.google.com [data dostę‑
pu: 3.05.2019].
93 Ibidem, s. 2.
94 E. Papaioannou, R. Portes: The International Role of the Euro: A Status Report. “Eco‑
nomic Papers” 2008, No. 317, s. 1–68.
95 M. Albici, D. Teselios: Place of the Euro and the European Monetary System on the International Scene. “International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and
Management Sciences” 2011, Vol. 1, Issue 1, s. 56–62.
96 L.S. Goldberg, C. Tille: Macroeconomic Interdependence and the International Role of
the Dollar. “Journal of Monetary Economics, Elsevier” 2009, Vol. 56 (7), s. 990–1003.
97 K. Kuziemska: Euro w roli waluty międzynarodowej. https://doc‑04‑94‑docsviewer.go
ogleusercontent.com [data dostępu: 3.05.2019].
98 Giełdy w gospodarce światowej. Red. W. Januszkiewicz. Warszawa 1991.
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jak i politycznych, wypada odnieść się do pełnionych przez nie ról oraz
związanych z tym ról państw. Korporacje pełnią zatem role inwestorów,
kooperantów, ale także rywali. Niejednokrotnie też sygnalizuje się role
pośrednika między państwem macierzystym i przyjmującym. Nie bez
znaczenia pozostaje ich wpływ na kształtowanie rynków pracy, prze‑
pływu kapitałów, poszukiwanie i wykorzystywanie rynków zbytu, po‑
zyskiwanie zasobów surowcowych, wyrównywanie poziomów rozwoju
gospodarczego itp.99 Wskazać można zatem na zarówno pozytywne, jak
i negatywne konsekwencje funkcjonowania korporacji transnarodowych.
Dotyczy to i państwa macierzystego, i państwa przyjmującego. Po pierw‑
sze, oba państwa uczestniczą w podziale zysków, lecz jedynie z wykorzy‑
staniem instrumentów polityki fiskalnej. Jest to szczególnie istotne z tego
powodu, że ponad 90% przepływów dokonuje się wewnątrz korporacji
lub między nimi. Dodatkowo korzystają one też z licznych ulg i prefe‑
rencji podatkowych. Po drugie, przepływy wewnątrz‑ i międzykorpora‑
cyjne są dokonywane z pominięciem procedur celnych. Z jednej strony,
oba państwa nie ponoszą kosztów tych przepływów, z drugiej zaś – nie
czerpią też korzyści finansowych z tytułu posiadania autonomicznych
barier celnych. Po trzecie, jak już wspomniano, korporacje transnarodowe
mają wpływ na kształtowanie rynku zatrudnienia w obu państwach.
Oznacza to, że przyczyniają się do zmniejszania poziomu bezrobocia, ale
również – w efekcie – do zjawiska „drenażu mózgów”. Po czwarte, stają
się kooperantem innych korporacji, a zarazem mogą doprowadzić do ich
wyeliminowania z rynków obu państw. Po piąte, przepływy towarów
stają się czynnikiem zmniejszenia nadprodukcji w państwie macierzy‑
stym, uzupełnienia lub wzbogacenia rynku państwa przyjmującego,
jednocześnie jednak wpływają na nadmierny odpływ towarów z rynku
państwa macierzystego, a tym samym na wzrost cen i zdominowanie
rynku państwa przyjmującego. Elhanan Helpman zaakcentował realizo‑
wanie przez korporacje transnarodowe ról czynnika kształtowania ładu
ekonomicznego, uczestnika sieci wymiany handlowej i kształtowania
światowego terms of trade, a także przyczynianie się do zrównoważonego
wzrostu100. Wskazane role zostały wyeksponowane w raporcie Banku
Światowego z 2011 roku101.
99 Zob. np. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. J. Rymarczyk. Warszawa 2006,
s. 380–414.
100 E. Helpman, A Simple: Theory of International Trade with Multinational Corporations.
“The Journal of Political Economy” 1984, Vol. 92, No. 3, s. 451–471; zob.: G. Ietto Gillies:
What Role for Multinationals in the New Theories of International Trade and Location? “Interna‑
tional Review of Applied Economics” 2000, Vol. 14, No. 4, s. 413–426.
101 World Investment and Political Risk, Multilateral Investment Guarantee Agency. World
Bank Group 2011. https://doc‑10‑94‑docsviewer.googleusercontent.com [data dostępu:
7.05.2019].
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Międzynarodowe role kulturalne
Podmioty uczestniczące w międzynarodowych stosunkach kultural‑
nych (w tym państwa i uczestnicy pozapaństwowi) stają się również
realizatorami odpowiednich systemów ról. Odnoszą się one do znaczenia
wspomnianych uczestników w światowym transferze kultury, ideologii,
wartości, komunikowania międzynarodowego. Specyfika omawianej
sfery stosunków międzynarodowych determinuje również charakter
uczestnictwa państw pozapaństwowych podmiotów stosunków między‑
narodowych. Międzynarodowy transfer kultury stanowi także podstawę
wskazania na role kultury w stosunkach międzynarodowych. Zaliczyć
do nich wypada rolę instrumentu polityki zagranicznej państwa. Nie‑
jednokrotnie jest ona również traktowana jako „miękka władza” (soft
power102) z uwagi na możliwość kształtowania sprzyjających warunków
do uzyskania lub umocnienia wpływów politycznych i ekonomicznych.
Kultura odgrywa zatem rolę forpoczty kontaktów międzypaństwowych.
Kolejnym zagadnieniem jest przyjęcie kultury, ideologii i systemów
wartości jako kryterium wyodrębniania ról międzynarodowych. Sfera
wartości, kojarząca się ściśle z zagadnieniami ideologicznego podziału
świata, lub przynajmniej jego ideologicznego zróżnicowania, może sta‑
nowić podstawę wskazania konkretnych ról międzynarodowych. Wśród
nich należy zwrócić uwagę na rolę wzorca. Jej egzemplifikację mogą sta‑
nowić role przypisywane przez środowisko międzynarodowe oraz przez
podmioty wewnątrzpaństwowe Szwajcarii w odniesieniu do demokracji
jako wartości politycznej. Antynomię tej roli stanowi antywzorzec. Rola
taka jest przypisywana państwom charakteryzującym się systemem
autokratycznym (np. Białoruś, Korea Północna, Afganistan, Iran). Do
konkretnych ról międzynarodowych zaliczyć wypada także rolę centrum
ideologicznego. Z rolą centrum nieodłącznie jest kojarzona rola lidera.
Oprócz roli konkurenta wyodrębnić można również rolę rewizjonisty.
Funkcjonowanie państwa i innych uczestników stosunków międzyna‑
rodowych wiąże się z realizowaniem roli rządu w sferze kultury, ideologii
a w sferze i wartości – roli prekursora. Rola ta kojarzy się z rolą nauczy‑
ciela, a w konsekwencji także wiernego ucznia czy naśladowcy, epigona.
W odniesieniu do sfery aksjologicznej i ideologicznej wskazać wypada na
rolę autorytetu moralnego. Z nią pozostają w koincydencji kolejne rodzaje
ról międzynarodowych: głosiciela, koordynatora, interpretatora, bastionu.
W systemie międzynarodowych ról aksjologicznych, ideologicznych
102 J. Nye Jr: Soft power: jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Warszawa 2007; J. Me‑
lissen: Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy. The Hague 2005.
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i kulturalnych jest możliwe wskazanie kolejnych konstelacji sprzężonych
ról. Pojawić się może rola innowatora, oznaczająca zmodernizowany, zak‑
tualizowany sposób interpretacji treści wartości i ideologii oraz w efekcie
uwzględnianie tych modyfikacji w praktyce politycznej. Usytuowanie polityczne, geopolityczne na styku kultur i ideologii implikować może realizowanie roli pomostu kulturowego. Egzemplifikację stanowić może
pozycja Polski jako pośrednika między systemami wartości cywilizacji
zachodnioeuropejskiej a treściami zakorzenionymi i realizowanymi
w społeczeństwach Europy Wschodniej. Warto jednak zaznaczyć, że
wszystkie wspomniane role występować mogą we wzajemnych sprzężeniach.
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Summary: Participants in international relations play complex roles towards each other
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Kilka słów o niepewności demokracji
Leszka Kołakowskiego

Krótki rys historyczny
Po II wojnie światowej narody europejskie zdecydowały, że za najlepszą
formę ustrojową państwa powinno się uznać demokrację, która miała
być gwarantem tolerancji, pluralizmu i pokoju w Europie. Zjednoczona
Europa stawiała na jedność, której zadaniem było „zamknąć” w sobie róż‑
norodność narodową i kulturową, by zapobiec totalitaryzmom, z jakimi
mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie XX wieku. Totalitaryzmy
podszyte były nienawiścią i pogardą do tego, co „inne”. Celem podjętym
w artykule jest zatem chęć ukazania refleksji polskiego intelektualisty,
filozofa kultury – Leszka Kołakowskiego nad problemem „niepewności”
demokracji w czasach powojennej rzeczywistości i związanych z tym
zagadnieniem problemów. Autorka pragnie wskazać na trzy zasadnicze
bolączki i wynikające z nich dylematy, przed którymi ostrzega myśliciel
zjednoczoną Europę, oraz dokonać ich charakterystyki w jego ujęciu.
Punktem wyjściowym refleksji jest problem relacji pomiędzy demokracją
i naturą, co prowadzi do konceptualizacji pierwszego problematycznego
zagadnienia: W jaki sposób Europa powinna pogodzić jednorodność
państwa i Unii Europejskiej z różnorodnością narodową? W tym kontek‑
ście demokracja sprawia, że „naród” słabnie. Zjednoczenie wzmocniło
demokrację w opozycji do narodu. Jednocześnie jednak demokracja
powodowała powstawanie swego rodzaju systemu obronnego pewnych
grup narodowych, a co za tym idzie, radykalnych form werbalizacji swo‑
ich potrzeb i braku zgody na „ujednolicanie” rzeczywistości europejskiej.
Konsekwencją epoki racjonalizmu jest porzucenie uniwersalnych norm
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moralnych na rzecz równości kultur. To prowadzi do drugiego problemu
współczesnej Europy: relatywizm – gdy brak powszechnego kryterium
„dobra i zła” pozwala na obojętność wobec tego, co dzieje się w prze‑
strzeni innej kultury, i pozwala na odrodzenie się form fanatyzmu. Trzeci
rodzaj „niepewności” demokracji będzie konsekwencją dwóch pozosta‑
łych: W jaki sposób Europa demokratyczna, która poprzez właściwą sobie
naturę pozwala wkraść się do jej przestrzeni radykalnym przedstawicie‑
lom narodów i kultur, ma chronić siebie i swoje wartości, nie dokonując
jednocześnie samonegacji?

Demokracja vs naród
Kołakowski zauważa: „Mówiąc, że demokracja jest przeciwna naturze, chcę
wysłowić w skrócie przypuszczenie, że te ludzkie instytucje, które rodzą
się spontanicznie, niezaplanowane, nie tylko demokracji nie wytwarzają,
lecz opierają się jej w sposób odruchowy”1. W tym kontekście rozumiemy
demokrację nie tylko jako narzędzie, które służy do rozwiązywania ludz‑
kich konfliktów, ale przede wszystkim jako narzędzie, które konflikty te
kanalizuje. Można się z Kołakowskim zgodzić, że wyróżniamy trzy za‑
sadnicze elementy demokracji. Pierwszym z nich jest wpływ elit politycz‑
nych na życie zbiorowe, który wynika z proporcjonalności poparcia, jakie
otrzymały one w wyborach parlamentarnych. Kolejnym z nich jest zasada
praworządności. W szerokim sensie oznacza to po prostu przestrzeganie
prawa. To fundamentalny mechanizm demokracji, który gwarantuje, że
nie będziemy mieli do czynienia z bellum omnium contra omnia2, o której
wspominał Thomas Hobbes, opisując stan natury człowieka jako istoty
społecznej. Istota ludzka ma zatem świadomość istnienia ważnych reguł,
którym powinna, więcej nawet, musi się podporządkować. Wiedza o tym,
co jest dozwolone, a co zakazane, pozwala na stworzenie zasad, dzięki
którym życie w zbiorowości staje się przewidywalne. Ponadto powinny
one gwarantować pewnego rodzaju bezpieczeństwo – prawo jest nieza‑
leżne od władzy wykonawczej. „Jeśli porządek prawny jest chaotyczny,
jeśli prawo nie działa, jeśli obywatel nie wie, czego ma się spodziewać
po działaniach elit, sam system powoływania tych elit rychło musi się
1 L. Kołakowski: Demokracja jest przeciwna naturze. W: Idem: Niepewność epoki demokracji. Kraków 2014, s. 169.
2 Zob. T. Hobbes: Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego.
Przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa 2009.
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załamać. Sama na przykład instytucja wyborów runie albo będzie tylko
własną parodią tam, gdzie prawo nie rządzi, gdzie więc rządzący nie
muszą prawa słuchać”3, podkreśla Kołakowski. Trzecim elementem nie‑
zbędnym dla demokratycznej formy państwa jest jedno z podstawowych
praw obywatelskich, które ona gwarantuje – wolność słowa.
W przenośnym sensie dziełem natury jest naród, który powstaje
w sposób spontaniczny i niezaplanowany. Kołakowski zaznacza, że jest to
twór natury, który ma w sobie instynkt samozachowawczy – contatus ad
suum esse conservandum. Można zatem wnioskować, że demokracja zagraża
w swej definicji bytowi etnicznemu. Jest ona organizacją państwową,
która nie różnicuje obywateli poprzez kryteria narodowościowe; nie staje
się narzędziem w rękach narodu; mniejszości etniczne nie stanowią dla
niej problemu, gdyż tworzą po prostu pewną różnorodność w jednolitym
zazwyczaj społeczeństwie – należy im zagwarantować po prostu toleran‑
cję. Demokracja powoduje, że naród słabnie, a naród, jak każdy byt zbio‑
rowy, nie znosi słabości. Mimo trudności definicyjnej narodu4 musimy
się zgodzić z tym, że o narodzie można mówić nie tylko w naukowym
„rozumieniu”, ale przede wszystkim w rozumieniu potocznym. W swej
„potoczności” naród najbardziej zasługuje na wskazanie, że demokracja
stanowi dla niego zagrożenie. W tym znaczeniu naród jest zjawiskiem
naturalnym, ponieważ w świadomości jego członków więzi oparte są na
wspólnym pochodzeniu i wspólnocie terytorium. Znajduje to uzasadnie‑
nie w etymologii słowa naród – natio, pochodzącego od słowa nascere –
rodzić się.
Jak zauważa jednak Antonina Kłoskowska, potoczne rozumienie
narodu jako „miejsca”/sfery silnego zakorzenienia jego członków, wiąże
się z pewną „wiarą” jej członków5. Nie możemy odnaleźć uniwersalnego
kryterium, które pozwoli zdefiniować naród, musimy zatem poszukiwać
wewnętrznych i relatywnych historycznie kryteriów, które mają znaczący
wpływ na ideologię narodową6. W takim rozumieniu demokracja jeszcze
bardziej budzi zagrożenie wobec „narodu”. Kołakowski zauważa, że
mamy do czynienia z dwiema wielkimi formami życia ludzkiego, które
w przenośnym sensie można nazwać dziełem natury – spontanicznie
powstającymi – byt etniczny oraz religia. Obydwie formy próbują się
bronić przed demokracją7. Jeśli przyjmiemy za Kłoskowską, że „naród”
3 L. Kołakowski: Demokracja jest przeciwna naturze. W: Idem: Niepewność…, s. 170.
4 P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2012, s. 279, passim, zob. także:
A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996; S. Ossowski: O ojczyźnie i narodzie. Warszawa 1984; F. Znaniecki: Współczesne narody. Warszawa 1990.
5 A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni…, s. 15–17.
6 S. Ossowski: O ojczyźnie i narodzie…, s. 62.
7 L. Kołakowski: Demokracja jest przeciwna naturze. W: Idem: Niepewność…, s. 171.
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w swoim definiens ma „wiarę”, możemy wnioskować, że „naród” jest
podwójnie zagrożony (jako samo pojęcie oraz jako pewien rodzaj religij‑
ności). Ponadto, skoro brak jednoznacznego, uniwersalnego kryterium,
możemy za Stanisławem Ossowskim przyjąć, że naród ufundowany na
pewnej ideologii jest pojęciem zmiennym, bo ideologia sama w sobie jest
historycznie zmienna8. Wydaje się, że również tutaj pozostaje to w zgo‑
dzie z myślą Kołakowskiego, który pisze: „Demokracja osłabia naród,
a naród, jak każdy byt zbiorowy czy jednostkowy, nie lubi być osłabiany.
Naród nie musi mieć ideologii, samo bycie może mu czasem wystarczać,
ale wytwarza ją z wielką łatwością, gdy jest potrzebna, a przeważnie jest
potrzebna”9.
Gdy rozważamy tożsamość zbiorową, Kołakowski wskazuje nam, że
problemu nie sposób podjąć bez odwołania się do elementów osobowej
tożsamości10. Osobowość zaś jest zjawiskiem natury egzystencjalnej, lecz
również kulturowej. „Osoba” zawsze stanowi część zbiorowości. Zbioro‑
wości ludzkie także zatem potrzebują elementów podtrzymujących ich
trwanie. Czy wykluczają one możliwość korelacji z porządkiem demokra‑
tycznym?
Metafizycznemu pojęciu substancji odpowiada mgliste pojęcie ducha
narodowego. Volksgeist znajduje „swój wyraz w swoistych formach życia
kulturalnego i w zachowaniach zbiorowych, zwłaszcza w chwilach kry‑
zysu. Duch narodowy miałby, jak się powiada, stanowić glebę zjawisk
kulturalnych, nie będąc tożsamy z nimi. W odróżnieniu od nich nie jest
on przedmiotem doświadczenia historycznego, nie jest zbiorem faktów,
lecz odkrytym przez Hegla i romantyków bytem metafizycznym odzna‑
czającym się – podobnie jak res cogitans – mocą wyjaśniającą; res cogitans
jako substancja nie redukuje się do wszystkich poszczególnych aktów
myślenia, lecz stanowi warunek niezbędny ich zachodzenia”11. Niemiecki
filozof twierdził, że w świecie logiczność i konieczność odnoszą się za‑
8 S. Ossowski: O ojczyźnie i narodzie…, s. 68.
9 L. Kołakowski: Demokracja jest przeciwna naturze. W: Idem: Niepewność…, s. 172.
10 Pierwszym elementem jest substancja – można również określić ją jako duszę –
czyli niematerialną stronę osobowości. Musimy poradzić sobie z problemem osobowej
tożsamości danej w doświadczeniu własnego Ja. Unieważnienie ciągłości Ja jako iluzji
unieważniłoby ideę osobistej odpowiedzialności, tym samym niemożliwe staje się wspól‑
ne życie zbiorowe. Doświadczenie ciągłości Ja zakłada pamięć. Osobowa tożsamość wyma‑
ga jednak – nie tylko świadomości przeszłości, lecz w nie mniejszym stopniu ukierunko‑
wania na przyszłość – antycypacji. Kolejnym elementem jest ciało. Doświadczamy ciągłości
organizmu, do którego należymy. Piątym, ostatnim elementem jest pewność, że jesteśmy
w stanie umiejscowić osobowość w czasie ze szczególnym uwzględnieniem jego początku.
Zob. L. Kołakowski: O tożsamości zbiorowej. W: Idem: Moje słuszne poglądy na wszystko. Kra‑
ków 1999, s. 156–160.
11 Ibidem, s. 161–162.
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równo do rzeczy, jak i do myśli. Wnioskował zatem, iż cała rzeczywistość
jest rozumna, a kategoria prawdy może pojawić się tylko i wyłącznie
w kontekście całości bytu. W związku z tym, iż byt jest zmienny, iż
„staje się”, należy przyjąć, że każde zdanie orzekające o bycie ma swoją
równoważną antytezę. Prawda zatem – w ujęciu Georga Wilhelma Frie‑
dricha Hegla – rodzi się w sprzecznościach. Konieczność świata wyraża
się właśnie w niemożności zakończenia procesu dialektycznego rozwoju.
W ten sposób system był holistyczny także w tym sensie, iż dawał pierw‑
szeństwo całości nad częściami, przy czym każdy etap rozwoju świata był
konieczny. „Inaczej mówiąc – prawda da się wyrazić tylko poprzez całość,
sens jest uchwytny tylko w relatywizacji do całkowitego procesu, »prawda
jest całością«. Powiedzenie to ma sens podwójny; jeden – nadający się do
uznania niezależnie od heglowskiej konstrukcji, a głoszący tyle właśnie,
że znajomość dowolnego składnika świata jest wyposażona w sens o tyle
tylko, o ile odnosi ów składnik do globalnej historii bytu; drugi – swoiście
heglowski – orzeka, że prawdą każdej istoty jest to, co zawarte jest w jej
pojęciu, i że istota, która siebie realizuje, ujawnia pełnię swojej natury,
zrazu utajonej, staje się zgodna ze swym pojęciem i w końcu nie różni
się co do bytu od wiedzy o sobie”12. W odniesieniu do filozofii kultury –
każdy element kultury, mimo że jest dziełem jednostki, będzie stanowił
odzwierciedlenie kultury ogólnej. Każda forma kultury jest pojmowana
jako przemijający etap rozwoju, ale wynikający w sposób logiczny i ko‑
nieczny z poprzedniego. W tym kontekście możemy powrócić do pytania
o naród: Czy jest on bytem indywidualnym, wyróżniającym się na tle
„większej” kultury, do której się go nieodzownie przyporządkowuje, czy
też jest tworem, który z tej kultury w sposób konieczny wynika? Ponie‑
kąd banalnie można zapytać: Czy naród jest odrębną „całością” na wzór
ideologii nacjonalistycznych, czy tylko elementem określonej kultury,
w której skład wchodzi zbiór różnorodnych narodów na wzór koncepcji
globalistycznych? Z takim pytaniem demokratyczna Europa zmaga się
przede wszystkim od czasów zakończenia II wojny światowej.

Jednorodność vs różnorodność
Polski intelektualista nawiązuje w swoim pytaniu: „Czy może Europa
zaistnieć?” do momentu, gdy Winston Churchill na uniwersytecie w Zu12 L. Kołakowski: Główne nurty marksizmu. T. 1. Warszawa 1989, s. 54–55.
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rychu wzywał do stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”13. Cho‑
dziło wtedy o żywą pamięć o okrucieństwach wojny, chęć powściągnięcia
żądzy panowania jednego narodu nad innymi – to zjednoczenie Europy,
stworzenie „jednego” tworu różnorodności narodowych, poszukiwanie
tego, co łączy. Realizacja tej koncepcji miała zapewnić pokój i demokrację
na kontynencie, a także stanowić odpowiedź cywilizacji europejskiej na
ten moment w jej historii, który był najbardziej haniebny – upadek idei czło‑
wieczeństwa. Można powiedzieć, że byłaby to forma owego „wojującego
humanizmu”, o którym pisał Thomas Mann w 1935 roku, przestrzegając
Europę przed katastrofą i zagładą cywilizacji europejskiej14. W niepamięć
miały odejść czasy, gdy zgromadzenie nędzarzy wiwatowało z chorobli‑
wym zachwytem nad zniesieniem praw człowieka15. Europa obudzona
z letargu, obudzona w dość dramatyczny sposób, ponownie zastanawiała
się nad problemem europejskiej tożsamości zbiorowej vs narodowych
tożsamości osobowych. Historia początków XX wieku pokazywała, że
ta druga opcja może doprowadzić do negacji wartości demokratycznych
i uniwersalnych odnoszących się do koncepcji praw człowieka. Czy tym
właśnie miała być w ładzie powojennym „zjednoczona Europa”?
Dyskretny urok postmodernizmu był niebezpieczny. Zjednoczona
Europa miała być amorficzną wspólnotą dobrego życia pod warunkiem
porzucenia polityki interesów, wojen i wyzysku16. Zgadzał się z tym
Kołakowski, gdy poszukiwał odpowiedzi na wyżej zadane pytanie: Czy
tym właśnie miała być w ładzie powojennym „zjednoczona Europa”?
„Dziś, po więcej niż pół wieku, po ruinie komunistycznych reżimów,
po tylu wysiłkach tylu ludzi, miło nam wierzyć, że zjednoczona Europa,
13 http://www.legalanthology.ch/wp‑content/uploads/2014/01/E_2.3_Churchill_Spe
ech‑to‑the‑academic‑youth_europe‑web.pdf [data dostępu: 15.11.2019].
14 T. Mann pisał: „Obserwacja słabości dawnego świata edukacji w obliczu tego zdzi‑
czenia, przyglądanie się, jak świat ten, zdezorientowany i zbijany z tropu, wciąż się wyco‑
fuje, może zaprawdę wzbudzić lęk. […] Akceptuje zatem duchowe i moralne stanowisko
śmiertelnego wroga, przejmuje jego bezczelne frazy, zniża się do jego nędznych kategorii
myślenia, do podstępnej tępoty jego idiosynkrazji i propagandowych alternatyw – nie
dostrzegając nawet tego. Być może jest już skazany na zagładę. […] Wszelki humanizm
zawiera element słabości, związany z jego pogardą do fanatyzmu, jego tolerancją i umi‑
łowaniem krytycyzmu, krótko: z jego naturalną dobrocią – a wszystko to w pewnych
okolicznościach oznaczać może jego zgubę. Wojujący humanizm jest dziś zatem koniecz‑
nością […]. Jeśli europejski humanizm nie będzie zdolny do walki o odrodzenie własnych
idei, jeśli nie zdoła wzbudzić we własnej duszy wspomnień młodzieńczej, wojowniczej
świeżości, wówczas umrze i nastanie Europa, której nazwa będzie tylko historyczną remi‑
niscencją – a wówczas byłoby lepiej, gdyby odeszła w bezczasową wieczność”. T. Mann:
Moje czasy. Eseje. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2002, s. 323.
15 Ibidem, s. 320.
16 J. Rifkin: The European Dream. New York 2004, s. 215
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jeśli się uda, usunie całkiem upiory wojny z naszego horyzontu”17. Do‑
daje jednak ostrzegawczo, co dzisiaj jest dla nas zupełnie zrozumiałe
i staje się realnością oraz rzeczywistym problemem, a wtedy było tylko
nic nieznaczącym teoretycznym rozważaniem: „Lecz nie wiemy, czy się
uda, nie wiemy jeszcze, jaka Europa i jak zjednoczona, w jakim sensie
zjednoczona. Widzieliśmy przez lata, jakimi trudnościami najeżone było
to jednoczenie, jak bardzo partykularne interesy narodowe je hamowały:
wołowina brytyjska, jabłka francuskie, wino hiszpańskie, możemy byle
co wymienić”18. Nie jest możliwe, aby usunąć interesy ludzkie, chodziło
jednak o to, aby wytworzyć i wypracować pewne mechanizmy, aby po‑
szukiwać rozwiązań poprzez kompromisy. Mechanizm opierał się na de‑
mokratycznych formułach poszukiwania rozstrzygnięć. Jednak, jak sami
wcześniej zauważyliśmy na podstawie wywodu Kołakowskiego – demo‑
kracja osłabia naród. To zaś oznacza, że w interesach narodowych mu‑
siano uwzględnić – w myśl traktatów międzynarodowych w odrodzonej
Europie – coś, co jest przeciwne ich naturze. Kołakowski słusznie zauważa:
„Mnóstwo ludzi zastanawia się nad tym, jak to się dzieje i dlaczego tak
się dzieje, że wraz z »globalizacją« wszystkiego na świecie, z ruchem ku
zjednoczeniu Europy, ze wszystkimi siłami kosmopolitycznymi rosną –
mordercze nieraz – nacjonalizmy i separatyzmy. Pewne jest w każdym
razie, że ludzie nie chcą żyć w świecie beznarodowym, że potrzebują
etnicznego czy plemiennego domu, do którego należą, że nieraz są w de‑
speracji, gdy widzą albo sądzą, że ktoś im ten dom chce zabrać – choćby
pokojowo, bez gwałtu i wojny”19. Kołakowski z jednej strony w swoim
wywodzie wyjaśnia, że naród jako twór naturalny ma prawo istnieć bez
przekształceń i w związku z poczuciem zagrożenia „produkuje obronne
przeciwciała, które mogą być złowrogie i przeciwne demokratycznemu
porządkowi”20. Na marginesie dodajmy jednak, że nie są to powody, dla
których Kołakowski nie doceniałby elementarnej roli narodu. Wręcz prze‑
ciwnie. Zwraca jednak szczególną uwagę na to, że ów „system obronny”
odradza nacjonalizmy i zbliża ludzkość ponownie do konfliktów i wojen,
chcąc zniszczyć strukturę (nadbudowę) kosmopolitycznego kontynentu.
To rodzi znowu kolejny problem: W jaki sposób Europa demokratyczna
ma chronić się przed fanatyzmem i radykalizmem? Prawdopodobnie
narzędzia, których musiałaby (w kontekście współczesnych problemów
możemy napisać: musi) użyć, byłyby (będą) wątpliwej natury, jeśli chodzi
o ich legitymizację demokratyczną.
17
18
19
20

L. Kołakowski: Czy może Europa zaistnieć? W: Idem: Niepewność…, s. 215.
Ibidem.
L. Kołakowski: Demokracja jest przeciwna naturze. W: Idem: Niepewność…, s. 176.
Ibidem.
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Naród z definicji nie zgadza się na jednorodność i próbę ujednolicenia
wszelkich historycznie narosłych różnorodności; nie wyraża zgody na to,
aby w świecie poszukiwać tego, co identyczne. O odrębności świadczy
przecież to, co odróżnia nas od innych i nadaje nam wyjątkowość. System
obronny staje się zrozumiałą formą oporu wobec tendencji zjednoczonej
cywilizacji europejskiej. Na próżno szukać tutaj twierdzenia, że instytu‑
cje europejskie pozostawiają suwerenność państwową nietkniętą. Tego
obawia się naród, przed tym się broni. Jako element wspólnoty zbioro‑
wej – naturalny i jednocześnie ograniczany z definicji przez instytucje
państwowe – ma ponad sobą kolejne instytucje, które mogą ograniczać
jego bytowość. Jak słusznie zauważa Kołakowski: „Kiedy w różnych spra‑
wach istotnych w Unii Europejskiej decyzje podejmowane są większością
głosów uczestników Unii, bez prawa weta, kraje wyzbywają się suwe‑
renności, zmuszone są bowiem te decyzje wprowadzać w życie, choćby
wbrew własnej woli. Wprawdzie w przypadku Unii Europejskiej, inaczej
niż w przypadku bloku sowieckiego, państwa członkowskie podjęły
suwerenne decyzje o wstąpieniu do wspólnoty, można więc dowodzić,
że dobrowolnie utraciły suwerenność, lecz nie można twierdzić, że jej po
prostu n ie ut rac i ł y”21. Mimo że dla polskiego intelektualisty argument
jest wątpliwy i opór przesadzony, to wskazuje na logiczne, ale również
emocjonalne powiązania ograniczenia suwerenności z poczuciem zagro‑
żenia dla tożsamości narodowej. Oczywiste jest, że wymaga ona pamięci
historycznej – bez znaczenia okazuje się tutaj, co w tej pamięci staje się
prawdą, półprawdą, mitem czy też legendą. „Chodzi tylko o to, że żaden
naród nie może trwać, nie będąc świadomy, iż jego obecna egzystencja jest
przedłużeniem istnienia w przeszłości, i że im dalej w przeszłość sięgają
te rzeczywiste bądź urojone wspomnienia, tym mocniej ugruntowana jest
jego tożsamość narodowa”22, pisze Kołakowski. Pamięci narodowe nakła‑
dają się na siebie, bardzo często współtworzą się nawzajem i niestety mają
charakter antagonistyczny wobec siebie. Natomiast pewien rodzaj ujed‑
nolicenia rzeczywistości prowadzi nas do zachowania tolerancji wobec
innych tożsamości narodowych, co za tym idzie – wobec innych pamięci
narodowych – co nie jest możliwe do pogodzenia poprzez wzgląd na
definicję odrębności jako konstytutywnego elementu definicji narodu.
Tak zatem, w zjednoczonej, demokratycznej cywilizacji europejskiej
per se jako opór wobec wymaganej równości i jednorodności wśród naro‑
dów europejskich może narodzić się niebezpieczny rodzaj nacjonalizmu.

21 L. Kołakowski: Czy może Europa zaistnieć?…, s. 218.
22 L. Kołakowski: O tożsamości zbiorowej…, s. 162.
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Uniwersalizm vs relatywizm
Uniwersalizm staje się również efektem dziedzictwa oświecenia i „bał‑
wochwalstwa polityki”23, które to pojęcia tworzy Kołakowski wobec
pewnego określonego kontekstu w historiozofii. To, co nas interesuje
w kontekście omawianego problemu, to rewizja punktu pierwszego –
„wartości absolutne”. Oświecenie bierze odpowiedzialność za „upadek”
starego porządku. Jak zauważył Eric Voegelin: „Osiemnaste stulecie było
opisywane różnorako, jako wiek Oświecenia i rewolucji lub inaczej jako
Wiek Rozumu. Niezależnie od trafności tych określeń, niosą one za sobą
zaprzeczenie wartości poznawczej doświadczeń duchowych, świadczą
o zaniku chrześcijańskich doświadczeń transcendentalnych i zmierzają
do ustanowienia newtonowskiej metody naukowej jako jedynego prawo‑
mocnego sposobu dociekania prawdy. Ten bunt przeciwko zasadom reli‑
gii – bo czymże innym było to zjawisko – uruchomił prąd ideowy, który
w decydujący sposób ukształtował polityczną strukturę Zachodu”24. To
poczucie, które zrodziło się wraz z Wiekiem Rozumu, stało się przejawem
nowej świadomości nie tylko epoki, ale zapoczątkowało nowe zjawisko
w historii Europy. Mamy z nim do czynienia do dzisiaj. Współczesność jest
konsekwencją oświeceniowej rewolucji, jak to nazwał Kołakowski, owym
dziedzictwem, w trakcie realizacji którego się znajdujemy. „Ośrodek uni‑
wersalności zostaje przeniesiony z poziomu sacrum na poziom profanum
i zmiana ta niesie za sobą całkowite odwrócenie ról: proces tworzenia
historii nie będzie już w przyszłości podporządkowany duchowemu
dramatowi ludzkości, ale to chrześcijaństwo będzie postrzegane jako
wydarzenie historyczne. Na skutek tej zmiany perspektywy interpretacji
znika dualizm historii świętej i świeckiej”25. Brak dualizmu oraz zanik
transcendentalnego uzasadnienia spowodował, że dziedzictwo Oświece‑
nia sprowadza rozróżnienie tego, co złe, i tego, co dobre, do przeświad‑
czenia, że jest to historycznie względne i kulturowo zdeterminowane.
Nie istnieje jedyna i uprzywilejowana doktryna lub religia i nie istnieją
23 Kołakowski przestrzega przed samodestrukcją cywilizacji europejskiej. Stanowi
to punkt wyjściowy do późniejszej definicji „bałwochwalstwa polityki”: „Wielu już lu‑
dzi zwracało uwagę na to, że jeśli mamy zapobiec temu, by cywilizacja nasza, opadłszy
w nihilistyczne zniedołężnienie, stała się łatwym łupem dla tyranii, i stawić czoła temu
niebezpieczeństwu nie tylko za pomocą technik wojskowych i politycznych, lecz mając
na uwadze rozleglejszą perspektywę historyczną, dziedzictwo duchowe Oświecenia wy‑
maga rewizji; w trzech – co najmniej – kluczowych punktach wierzenia humanistyczne
doszły, jak się zdaje, do stadium samobójczego”. L. Kołakowski: Bałwochwalstwo polityki.
W: Idem: Moje słuszne poglądy…, s. 252.
24 E. Voegelin: Od Oświecenia do rewolucji. Przeł. Ł. Pawłowski. Warszawa 2011, s. 12.
25 Ibidem, s. 18.
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przedstawiciele prawdy absolutnej. Kołakowski zwraca jednak szczególną
uwagę na to, że „Sceptycyzm humanistyczny, razem z negacją »wartości
absolutnych«, wykuł potężną broń przeciw fanatyzmowi sekciarskich
waśni i położył fundament pod instytucjonalny szkielet pluralistycznego
i tolerancyjnego społeczeństwa. Miał jednak ujawnić swoje niebezpieczne
strony. Sprawił, że te same idee pluralizmu i tolerancji stały się równie
relatywne, jak ich przeciwieństwo”26.
Była to istotna zmiana w sposobie myślenia o kulturze. Wskazana
równość kultur oraz formalne zniesienie chrześcijaństwa jako odgórnie
jednoczącej podstawy kultury europejskiej miały za zadanie tworzenie
wspólnoty różnorodności, gdzie każda z grup dysponowała takimi sa‑
mymi prawami i nie musiała podporządkowywać się uniwersalnemu,
jedynie słusznemu kodeksowi. Kołakowski wskazuje jednak, że dopro‑
wadziło to naszą cywilizację na przestrzeni wieków do niebezpiecznego
relatywizmu. Naszej uwagi nie muszą absorbować okrucieństwa świata,
bo powołujemy się po prostu na różnice kulturowe. Brak powszechnego
kryterium, któremu jasno i czytelnie podlega ocena ludzkiego działania,
pozwala na obojętność. Niebezpieczną obojętność wyrażoną w stwierdze‑
niu: „Nasza kultura ma swoje wartości, a oni mają swoje”. Kołakowski
w bardzo karykaturalny sposób opisuje mentalność współczesnej Europy,
aby nas uczulić na dziedzictwo Oświecenia, którego jesteśmy realizato‑
rami i przedstawicielami: „A kiedy rozciągamy naszą wspaniałomyślną
zgodę na rozmaitość kulturalną, tak by obejmowała ona wszystkie
reguły dobra i zła, i powiadamy na przykład, że idea praw ludzkich jest
pojęciem europejskim, które w społeczeństwach o innych tradycjach
jest niezdatne do użytku czy też niezrozumiałe, czy tyle mamy na myśli,
że Amerykanie nie bardzo lubią, by ich torturowano i pakowano do
obozów koncentracyjnych, ale Wietnamczycy, Persowie i Albańczycy są
z tego całkiem zadowoleni?”27, i konkluduje w sposób bardziej dosadny:
„Albo, po prostu mówiąc, czy mamy uznać, że różnica między jaroszem
a ludożercą jest tylko sprawą smaku?”28. To zaś prowadzi bezpośrednio
do niekonsekwencji z powodów politycznych – w niektórych sytuacjach
zachowujemy niezłomność i powołujemy się na istnienie „wartości abso‑
lutnych”, w innych sytuacjach wyznajemy oświeceniową relatywistyczną
pobłażliwość. Efektem dziedzictwa Wieku Rozumu jest „bałwochwalstwo
polityki”29, które to ma bezpośredni wpływ na obecne problemy z euro26 L. Kołakowski: Bałwochwalstwo…, s. 252–253.
27 Ibidem, s. 253.
28 Ibidem.
29 „Zazwyczaj jesteśmy po prostu niekonsekwentni z powodów nie tyle poznaw‑
czych, co politycznych: wolimy […] być więc na przykład moralistami w sprawach od‑
noszących się do Afryki Południowej, ale realpolitykami i uprzejmymi relatywistami
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pejską demokracją i odradzającymi się nacjonalizmami jako konsekwen‑
cja owej tolerancyjnej „równości” kulturowej. „Krótko: bez wiary, iż
różnica między dobrem i złem nie zależy ani od kapryśnych postanowień
jednostki, ani od każdorazowych okoliczności politycznych, i że nie jest
sprowadzalna do różnicy między pożytkiem i szkodą, cywilizacja nasza
zagrożona jest rozkładem”30, pisze Kołakowski.
Powodem niepewności demokracji stał się postępujący proces
zjednoczenia, dla którego głównym założeniem po II wojnie światowej
było zapewnienie w przyszłości pokoju. Proces ten jednak poprzez
konsekwencję w urzeczywistnianiu idei równości i tolerancji pogłębił
rozwój separatyzmu, nacjonalizmu, zaborczych pretensji do sąsiadów
i reminiscencji o przeszłości i zapewnieniu „swojej”, „właściwej”, „jedy‑
nej” pamięci historycznej, tak „jakbyśmy potrzebowali coraz liczniejszych
straży granicznych i celników; coraz więcej słychać złowrogich głosów
domagających się czystości etnicznej państwa, a jak tę czystość można
praktycznie zapewnić, wszyscy wiemy; czystość etniczna to hasło
ludobójcze”31, pisze Kołakowski. Wystarczy tutaj wspomnieć, że opozy‑
cyjną partią w Niemczech jest Alternative for Germany, w Hiszpani –
Vox, a na Węgrzech – partia Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Victora
Orbana, która zanotowała poparcie na poziomie 49%. W Parlamencie
Europejskim funkcjonuje skrajnie prawicowy i eurosceptyczny blok
Identity and Democracy32. W kontekście programów politycznych partii
skrajnie prawicowych – które wtargnęły do cywilizacji europejskiej po‑
nownie i, jak się wydaje: dość niespodziewanie, i nieoczekiwanie rosną
w siłę, otrzymując reprezentację, a tym samym posiadając coraz więcej
zwolenników w narodowych parlamentach – przywołana uwaga polwtedy, gdy mamy do czynienia z systemami komunistycznymi (»oni mają swoje własne
wartości«) lub też na odwrót; znaczy to, że przekuwamy swoje polityczne zaangażowania
w zasady moralne, a to właśnie tyle, co bałwochwalstwo polityki: fabrykowanie bogów ad
hoc dla użytku w politycznej grze”. Ibidem, s. 254. Kołakowski krytykuje zatem: „Jest to
banalna, lecz nader ważna sprawa i mam nadzieję, że zrozumiała dla Ciebie. Po prostu nie
mogę przyłączyć się do ludzi, którzy pokazują, jak krwawi im serce, gdy słyszą o jakiejkol‑
wiek, wielkiej lub małej (i słusznie godnej potępienia), niesprawiedliwości w USA i nagle
stają się mądrymi historiozofami lub chłodnymi racjonalistami, gdy słyszą o najgorszych
potwornościach nowego, alternatywnego społeczeństwa”. L. Kołakowski: Jeszcze ciągle
o komunizmie, o tym, jak upadał i jak go porzucono. W: Idem: Moje słuszne poglądy…, s. 395.
30 L. Kołakowski: Kant i zagrożenie cywilizacji. W: Idem: Cywilizacja na ławie oskarżonych.
Warszawa 1990, s. 77.
31 L. Kołakowski: Czy może Europa zaistnieć?…, s. 222.
32 BBC ukazuje, gdzie w Europie elementem obrazu politycznego po wyborach do
parlamentów narodowych odnaleźć można tak zwane skrajnie prawicowe, nacjonalistycz‑
ne, ekstremalne ugrupowania. Zob. https://www.bbc.com/news/world‑europe‑36130006
[data dostępu: 16.11.2019].
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skiego intelektualisty o „czystości etnicznej” nie tylko staje się zasadna.
Można sądzić, że proroctwo Kołakowskiego zawarte już w 1980 roku
w eseju Szukanie barbarzyńcy. Złudzenie uniwersalizmu kulturalnego, czy
też w wykładzie wygłoszonym z okazji przyznania autorowi Nagrody
Jeffersona w Waszyngtonie w 1986 roku – to proroctwo o barbarzyństwie
w Europie. Co widoczne jest ponad pół wieku po zakończeniu II wojny
światowej, to konsekwencja europocentryzmu i specyficzny rodzaj (jakże
niebezpieczny ponownie dla idei człowieczeństwa) oporu wobec niego.
Można za Kołakowskim podsumować następująco: „Postawy nasze w tej
kwestii są wszelako dwuznaczne i może nawet wewnętrznie sprzeczne:
z jednej strony przyswoiliśmy sobie ów rodzaj uniwersalizmu, który
powstrzymuje się od sądów oceniających rozmaite cywilizacje i ogłasza
ich fundamentalną równość; z drugiej strony przez to, iż tę równość afir‑
mujemy, afirmujemy zarazem wyłączność i nietolerancję każdej kultury
z oddzielna, afirmujemy przeto coś, co w samym akcie tejże afirmacji, jak
się chełpimy, właśnie przezwyciężyliśmy”33.
Niepewność epoki demokracji w Europie współcześnie rzeczywiście
zagrożona jest przez rodzące się radykalne formy myślenia – w szczegól‑
ności skupiające się na koncepcjach separatystycznych, eurosceptycznych
i nacjonalistycznych. „Zarówno doktryny bezpośrednio rasistowskie,
jak filozofia głosząca zamknięty charakter kultur, a tym samym unie‑
możliwiająca użycie ogólnego pojęcia człowieka, jak wreszcie ideologie
komunistyczno‑totalitarne, są z tego punktu widzenia równie wrogie
człowiekowi. Ich negatywna wspólnota polega właśnie na kwestionowa‑
niu człowieczeństwa jako kategorii uniwersalnej, którą można do każdej
jednostki, takiej kategorii, w której utwierdzona jest nienaruszalność, nie‑
zastępowalność i niewymienialność osoby”34, zauważa Kołakowski. Obec‑
nie rośnie w siłę elektorat skrajnej prawicy; co więcej, na scenę polityczną
wkraczają przedstawiciele, którzy negują Holocaust i nie odżegnują się od
haseł neofaszystowskich. Głoszą oni właśnie potrzebę zamykania kultur
w granicach swojej odrębności i wyjątkowości, powołując się na chrześ‑
cijańskie podstawy cywilizacji europejskiej. Tyle tylko, że sami w swoim
radykalizmie znowu stają się niebezpieczeństwem dla Europy. Opór jest
efektem procesu, który po II wojnie światowej wydawał się jedyną moż‑
liwością – zjednoczenia Europy. Opór jest wyrazem niechęci wobec ujed‑
nolicenia w szerokim znaczeniu tego słowa. Kołakowski w swoich reflek‑
sjach ukazuje, że stan dzisiejszej demokratycznej cywilizacji europejskiej
stał się zagrożony. Powodem jest konsekwencja urzeczywistniania idei
33 L. Kołakowski: Szukanie barbarzyńcy. Złudzenie uniwersalizmu kulturalnego. W: Idem:
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn 1984, s. 14.
34 L. Kołakowski: Kant i zagrożenie…, s. 86.
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Oświecenia35: odrzucenie transcendentnego uzasadnienia rozróżnienia
dobra i zła pozbawiło kulturę możliwości obiektywnego, uniwersalnego,
niepodlegającego negacji moralnego kodeksu; relatywizm kulturowy
pozwala, po pierwsze – na obojętność wobec zła u „innych”, staje się rów‑
nież usprawiedliwieniem naszego działania wobec „innych”, gdy jest ono
niemoralne, po drugie – afirmuje nietolerancję kultur wobec siebie. I tutaj
dochodzimy do jeszcze jednej istotnej refleksji Kołakowskiego, będącej
przyczynkiem do niepewności demokracji we współczesnej Europie.

Samonegacja
Europa wraz z nowożytnością w swojej elementarnej podstawie intelek‑
tualnej zawiera ideę tolerancji i pluralizmu. Mamy tutaj do czynienia
z samonegacją, która sprowadza się do niedającej się rozwiązać antyno‑
mii: jak porządek pluralistyczny ma się bronić przeciwko wrogom, nie
korzystając ze środków, które negują jego naturę. „Innymi słowy: trudno
jest bronić demokracji środkami demokratycznymi; jest to trudne, ale jest
możliwe, pod warunkiem stanowczej woli obrony. Tolerancja nie oznacza
koniecznie obojętności. Porządek pluralistyczny zbudowany jest najoczy‑
wiściej na uznaniu określonych wartości. Nie jest neutralny albo wolny
od wartościowania. Również obojętność prawa nie zakłada neutralności
względem wartości, jest zakorzeniona w pewnej filozofii społecznej”36,
pisze Kołakowski. Tym właśnie staje się problem napływającej imigracji,
która w założeniach ideologicznych jest rozbieżna z oświeceniowymi
bądź chrześcijańskimi korzeniami europejskimi; co więcej, zagraża im
w sposób podstawowy. Sprawą oczywistą jest, że nie można domagać się
od państw i narodów europejskich, by otworzyły granice dla każdego, kto
tego zapragnie. Jest kilka powodów obiektywnych: 1) imigranci, korzy‑
stający z usług państwa opiekuńczego, którego terytorium zamieszkują,
2) gęstość zaludnienia oraz (i przede wszystkim) 3) różnice kulturowe,
które często znacząco podważają tradycję, historię, kulturę, normy spo‑
łeczne i obyczajowe państw europejskich. Ten ostatni powód jest istotny
35 Należy pamiętać, że Kołakowski jest zawsze sceptykiem, myślicielem, który pod‑
waża formuły zastane, wypracowane, wydające się najlepszymi z możliwych w danym
momencie historycznym. Krytyka Oświecenia nie oznacza, że staje się intelektualistą
przeciwnym racjonalizmowi. Nie chce Kołakowski ponownego „średniowiecza” w Euro‑
pie, mimo że jako filozof dostrzega negatywne skutki dziedzictwa Oświecenia.
36 L. Kołakowski: Samozatrucie otwartego społeczeństwa. W: Idem: Cywilizacja na ławie…,
s. 175–176.
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z punktu widzenia prowadzonej tutaj refleksji Kołakowskiego. W jaki
sposób demokratyczna, tolerancyjna, pluralistyczna, zjednoczona, ale
otwarta na świat Europa ma bronić się demokratycznymi środkami przed
światopoglądem nietolerancyjnym i niedemokratycznym? Odwołując się
do problemu „afirmacji”, o którym uprzednio – przypomnijmy, że afir‑
macja równości kulturowej jako dziedzictwo Oświecenia prowadzi nas
logicznie i konsekwentnie do afirmacji wyłączności i nietolerancji każdej
kultury z osobna. Kołakowski wnioskuje: „Nie jest ta dwuznaczność
paradoksalna, ponieważ wśród tej konfuzji utwierdzamy wyróżniającą
cechę kultury europejskiej w jej formie dojrzałej, mianowicie jej zdolność
do kwestionowania samej siebie, do porzucenia ekskluzywności własnej,
jej wolę spoglądania na siebie samą oczami innych. […] Ta umiejętność
samokwestionowania, umiejętność wyzbycia się – na przekór silnemu
oporowi, rzecz jasna – pewności siebie, samozadowolenia, leży u źródeł
Europy jako siły duchowej; zrodził się z niej wysiłek »etnocentrycznego«
zamknięcia. Ta zdolność określiła naszą kulturę, zdefiniowała jej nie‑
powtarzalną wartość”37. Kwestionowanie wyższości własnych wartości
i proces nieustającej samokrytyki, który stał się źródłem siły duchowej,
jednocześnie okazał się zalążkiem słabości. Europa jako formacja kultu‑
rowa boryka się z tą „dwuznacznością paradoksalną” i próbuje ją prze‑
zwyciężyć środkami przypisanymi jej naturze i dziedzictwu Oświecenia
oraz porządkowi, który został ustanowiony w myśl tych zasad po II wojnie
światowej. Na tę „słabość” nie wyrażają zgody ruchy narodowe państw
europejskich. I w tym punkcie propaganda nacjonalistyczna odnajduje
uzasadnienie oporu. Wykorzystuje ona ponownie demokratyczny sposób,
by w sposób niedemokratyczny rozstrzygnąć współczesne nam problemy.
Kołakowski mimo krytycznego i sceptycznego spojrzenia na Europę jed‑
nak nieustępliwie odżegnuje się od radykalnych form światopoglądowych
i przypomina: „Ale powtarzam: chociaż kontrola i ograniczanie imigracji
są konieczne, to jednak żądać czystości etnicznej państwa albo przymu‑
sowego wypędzenia »obcych«, jak chcą rasistowskie partie w Europie,
to wzywać do ludobójstwa”38. Być może rozwiązaniem dla cywilizacji
europejskiej jest propozycja Kołakowskiego z lat 50. XX wieku, ale jakże
żywa wobec obecnej niepewności, z jaką mierzy się kultura europejska:
„pochwała niekonsekwencji”. Należy „zachować zasadę konsekwencji
jako wartość: mianowicie praktykując zasadę niekonsekwencji w sposób
niekonsekwentny”39. We wszelkich esejach odnajdujemy wskazówkę
polskiego filozofa kultury: „Tym, co tu głoszę, jest przeto sceptycyzm
37 L. Kołakowski: Szukanie barbarzyńcy…, s. 14–15.
38 L. Kołakowski: Czy może Europa zaistnieć?…, s. 223–224.
39 L. Kołakowski: Pochwała niekonsekwencji. W: Idem: Pochwała niekonsekwencji. Pisma
rozproszone sprzed roku 1968. Londyn 2002, s. 262.
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niekonsekwentny i uniwersalizm niekonsekwentny, mianowicie taki,
który unika antynomii przez to, iż nie rozciąga się poza granicę, gdzie
różnica między nim samym i barbarzyństwem jest zatarta”40. To pozwoli
Europejczykowi zachować pamięć o sytuacjach elementarnych, gdzie
stosunek moralny pozostaje niezmieniony bez względu na okoliczności,
w jakich te sytuacje dochodzą do skutku41, gdzie nie można zachowywać
konsekwencji światopoglądowej za wszelką cenę. W tym tkwi niepew‑
ność demokracji.
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A Few Words about the Uncertain Democracy
in the Views of Leszek Kołakowski
Summary: The starting point of these considerations is the characteristics of the problem
of “uncertain democracy” in the perspective of the Polish intellectual Leszek Kołakowski.
After World War II, Europe revised its heritage which resulted in the rise of two totalitari‑
anisms. The road to unification weakened particular national interests in favour of a guar‑
antee of peace and the best possible democratic forms of conflict resolution. Despite this,
democracy is currently in crisis. The uncertainty of the democratic era focuses on three
problems: How to reconcile the diversity of national interests with the attempt to unify the
rule of law in European countries? How does cultural relativism influence indifference
to the atrocities of the world? How is a democratic Europe to protect itself from the un‑
democratic ideologies that are entering it? All three areas focus on the self‑degeneration
that democracy is struggling with and its weakening in the face of the re‑emergence of
radical forms of thinking, ideologies and worldviews that were to be the panacea after the
tragedy of the war.
Key words: Leszek Kołakowski, democracy, crisis of democracy, cultural relativism, idola‑
try of politics, self‑negation
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Siła UE we współczesnym świecie

Na początku ostatniej dekady XX wieku wydawało się, że nastąpią
zdecydowane zmiany w stosunkach międzynarodowych, a nowy ład
będzie oznaczał świat bez wojny, zwycięstwo demokratycznego porządku
i dominację USA1. To oznaczało, że UE w nowym porządku światowym
będzie mogła podjąć wyzwanie w celu utrzymania swojej pozycji. Szybko
okazało się, że świat nie stał się w oczekiwany sposób stabilny, a zmiany
oznaczały modyfikację konfiguracji współpracy, rywalizacji, a często
wrogości między uczestnikami stosunków międzynarodowych2.
Na początku XXI wieku coraz bardziej widoczne były zjawiska utraty
przez Zachód i Północ znaczenia na rzecz Wschodu i Południa3. Za‑
uważalne stawało się, że głównym beneficjentem procesu globalizacji są
państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny)4. Za tym postępowała wy‑
raźnie zwiększona rola i autonomia regionalnych potęg, co ukazało frag‑
mentaryzację systemu międzynarodowego. Miało to cechę pozytywną,
gdyż dzięki wzrostowi regionalnych mocarstw system międzynarodowy
stabilizował się, a wpływ na to miały państwa uchodzące za odpowiedzialne5.
1 S.P. Huntington: The Lonely Superpower. “Foreign Affairs” 1999, Vol. 2, s. 35‒49;
R. Kagan: Powrót historii i koniec marzeń. Przeł. G. Sałuda. Poznań 2009, s. 10; H.J. Morgenthau: Politics Among Nations. New York 1948, s. 104‒125.
2 A. Touraine: A New Paradigm at for Understand Today’s World. Cambridge 2007, s. 1‒2.
3 M. Hardt, A. Negri: Imperium. Przeł. A. Kołbaniuk, S. Ślusarski. Warszawa 2005.
4 J.S. Nye Jr.: Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Przeł. J. Zaborowski.
Warszawa 2007, s. 63.
5 R. Posen Barry: From Unipolarity to Multipolarity. Transition in Sight. In: International
Relations Theory and the Consequences of Unipolarity. Eds. G.J. Ikenberry, M. Mastanduno,
W.C. Wohlforth. Cambridge 2011, s. 317‒342.
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Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego redefiniowało pojęcie
siły państwa. W nauce o stosunkach międzynarodowych kategoria power
należy do podstawowych i tak jak wiele innych jest wieloznacznie inter‑
pretowana6. Ta różnorodność oznacza, że trudno porównywać jej zakres
i sposób oddziaływania. Owe trudności skutkują powstaniem licznych
i bardzo zróżnicowanych klasyfikacji czynników budujących potęgę
państwa7. Nawet jeżeli zdefiniujemy, czym jest power, to wielka liczba
czynników utrudnia właściwe jej określenie, zwłaszcza że funkcjonuje
wraz z pojęciami siły (ang. force), energii (ang. energy), mocy (ang. strenght),
wpływu (ang. influence) oraz władzy (ang. authority)8.
Możemy uznać potęgę za hipotetyczną zdolność państwa do użycia
swych materialnych i pozamaterialnych zasobów w celu wykonania
własnej woli bez względu na sprzeciw lub współdziałanie innych uczest‑
ników9. Siła jest związana z użyciem przez państwo zmobilizowanych
w określonych warunkach zasobów materialnych i pozamaterialnych
w celu wykonania własnej woli bez względu na sprzeciw lub współdzia‑
łanie innych uczestników10. Siła jest więc działaniem lub wpływem, a nie
hipotetyczną możliwością, a jej wielkość zależy od przydatności w danym
czasie i miejscu.
W tym znaczeniu w dalszej części tekstu przyjęto za podstawę określenie ogólnej siły państwa:
S = (E+W+Sp) x (G+N) x M
S – siła państwa
E – potencjał gospodarczy
W – potencjał wojskowy
Sp – potencjał soft power
G – sprawność instytucji państwowych
N – zaangażowanie wspólnoty (naród)
M – masa krytyczna (ludność, terytorium)11.
6 R. Kuźniar: Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki. Warszawa 2005.
7 M. Pietraś: Pozimnowojenny ład międzynarodowy. W: Międzynarodowe stosunki polityczne. Red. M. Pietraś. Lublin 2006, s. 307; M. Sułek: Modelowanie i pomiar potęgi państw
w stosunkach międzynarodowych. „Stosunki Międzynarodowe” 2003, nr 3‒4, s. 69‒94;
B. Fontana: Hegemony and Power. On the Relation Between Gramsci and Machiavelli. London
1993, s. 140.
8 A. Wójcik: Dylemat potęgi: praktyczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa
2010, s. 49.
9 M. Kleinowski: Czynniki budujace siłę i potęgę państwa. „Świat Idei i Polityki” 2010,
T. 10, s. 52.
10 M. Sułek: Podstawy potęgonomii i potęgometrii. Kielce 2001, s. 57; L. Moczulski: Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. Warszawa 1999, s. 402.
11 R. Łoś: Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Łódź 2017, s. 32.
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Czynniki ekonomiczne, wojskowe i Sp jako zasoby siły mają ogra‑
niczone możliwości zastępowania. W znacznej mierze to państwo
ma zdolność dokonania wyboru użytego zasobu, kierując się zasadą
optymalizacji. Nie dotyczy to zatem w żadnym wypadku możliwości
zastępowania elementu potęgi, ale jego wyboru. Zastępowanie wynika
z niedoboru, a wybór – z możliwości i optymalizacji decyzji. Potencjał M
może wzmacniać potęgę państwa, ale nie jest czynnikiem przesądzają‑
cym. W takim układzie czynniki ekonomiczne, wojskowe, potencjał tery‑
torialny i demograficzny stanowią elementy, które łatwiej niż Sp można
zmierzyć za pomocą konkretnych danych. Nieco trudniej określić jednak
zasoby miękkie, co wydaje się niezbędne, gdyż ich rola wzrosła. Państwa
wykorzystują ten czynnik i od pewnego czasu można zaobserwować
wyraźne zainteresowanie tym zasobem12.
Trudno ściśle określić czynniki związane z mechanizmem działania
rządu i społeczeństwa. Udział tych czynników w określeniu siły państwa
ocenia się jako znaczny, choć bardziej skomplikowany jest w przypadku
struktur UE. Powinno się jednak przyjąć, że sprawne struktury decyzyjne
są bardzo ważne. Bez nich trudno wykorzystać posiadane zasoby i doko‑
nać ich optymalnego wyboru13. Z tej perspektywy niełatwo wydać jedno‑
znaczny werdykt, jaki model zarządzania jest bardziej skuteczny jeśli idzie
o tworzenie potęgi. W świecie Zachodu duże znaczenie w odniesieniu do
wzrostu potęgi państwa przypisuje się systemowi demokratycznemu14.
Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ demokracja
nie warunkuje rozwoju, tak jak autorytaryzm jej nie ogranicza15. Ważne
jest przeniesienie władzy i decentralizacja decyzji. Zdecentralizowana
organizacja często lepiej potrafi się do nich dostosować. Scentralizowane
i zdecentralizowane organizacje mają do pewnego stopnia kompensu‑
jące się wzajemnie zalety i wady. To, która z zalet okaże się decydująca,
będzie zależało od okoliczności zewnętrznych. Tych jednak nie można
do końca przewidzieć. Do najlepszych organizacji na ogół zalicza się te,
które potrafią elastycznie modyfikować zakres centralizacji, reagując na
zmieniające się warunki zewnętrzne16. UE posiada w tej sferze istotne
12 F. Jameson: The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983‒1998. New
York 1998; A. Toffler: Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI wieku. Przeł.
T. Kwiatkowski. Poznań 2003.
13 P.F. Cowhey, S. Haggard: Presidents, Parliament and Policy. Cambridge 2001.
14 A. Przeworski, M. Alvarez: What Makes Democracies Endure? “Journal of Democra‑
cy” 1996, Vol. 7, No. 1, s. 39‒55; J. Linz: The Perils of Presientialism. “Journal of Democracy”
1990, No. 1, s. 51‒69.
15 H. Simon, J.G. March, D.W. Smithburg: Public Administration. New York 1961.
16 F. Fukuyama: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Przeł.
J. Serwański. Poznań 2005.

156

Robert Łoś

doświadczenie dotyczące zarówno słabości działania, jak i skuteczności
widocznej w dłuższym okresie.
Czynnik wspólnoty jest trudniejszy do określenia. Nie sprowadza
się on jedynie do prostego zdefiniowania narodu i jego oddziaływania.
Czynnik ten kształtowany jest przez doświadczenia historyczne, stereo‑
typy, bieżące wydarzenia, w tym politykę własnego państwa i jego agend,
ale i możliwości oddziaływania innych podmiotów. W dużej mierze
przesądza on o determinacji narodu, a w przypadku UE ‒ o determinacji
społeczeństw skupionych wokół określonych wartości. Ważna jest ak‑
ceptacja przez obywateli poszczególnych państw członkowskich polityki
unijnej oraz włączenia się do jej realizacji, np. w ramach dyplomacji pub‑
licznej. Waga tego czynnika jest istotna dlatego, że większa identyfikacja
wspólnoty pozwala łatwiej uchronić się przed oddziaływaniem innych
ośrodków potęgi.
Czynników G i N nie można zatem również zastąpić, bo o optymali‑
zacji użycia siły decydują głównie instytucje UE i państw członkowskich.
Oczywiście same zasoby również wywierają wpływ (bierny) niezależnie
od użytych narzędzi. Niemniej jednak specyfikę działania UE warunkują
instytucje unijne i rządy poszczególnych państw połączonych z wolą
społeczeństwa, które pomnaża zasoby i w rezultacie jest w dyspozycji
państwa – rządu i narodu ‒ wspólnoty.
Warto jednak w ocenie siły uwzględnić, że w pewnej mierze wybór
i sposób użytych zasobów zależą nie tylko od ich posiadania, ale i sy‑
stemu międzynarodowego. Dlatego tak ważne w określeniu siły państwa
są możliwości oceny struktury międzynarodowej, w której może ona
działać17. Na potęgę państwa wpływa zatem rodzaj środowiska między‑
narodowego18.
W takim rozumieniu siły należy określić zakres możliwości UE.
Kontynent europejski był obszarem, którego państwa w erze nowożytnej
kształtowały ład międzynarodowy. W XX wieku państwa europejskie
straciły pozycję mocarstwową i szansą na utrzymanie pozycji w zgloba‑
lizowanym świecie stało się wspólne działanie poprzez UE. U podstaw
tego projektu legły względy polityczno‑ekonomiczne. Poziom integracji
państw UE w sferze ekonomicznej jest największy i czynnik ten uznaje się
za najważniejszy w kształtowaniu jej siły. Czynnik ekonomiczny ponadto
17 E.J. Wilson III: Hard Power, Soft Power, Smart Power. “The Annals of the American
Academy of Political and Social Science” 2008, Vol. 616 , No. 1, s. 111.
18 Ibidem, s. 112; F. Berenskoetter: Unity in Diversity? Power in World Politics, s. 10.
http://www.eisa‑net.org/be‑bruga/eisa/files/events/turin/Berenskoetter‑turin%20paper%20
power.pdf [data dostępu: 25.09.2017]; R.A. Dahl: The Concept of Power. “Behavioral Science” 1957, No. 3, s. 203, 213; P. Digeser: The Fourth Face of Power. “Journal of Polititics” 1994,
Vol. 54, No. 4, s. 990.

157

Siła UE we współczesnym świecie

ma znaczenie uniwersalne i stanowi bez wątpienia zasób sprzyjający
wzrostowi znaczenia wszystkich państw członkowskich.
Obecna UE jest z pewnością potęgą ekonomiczną, która oparta jest na
różnych formach współpracy, tworząc ponadto środowisko bardziej przy‑
jazne do życia. Europejski model regulacji gospodarki wraz ze wspólnym
rynkiem oraz ochroną socjalną, postrzegany jest jako bardziej przyjazny
dla przeciętnego człowieka19. Kategorii, które mogą określić ten wymiar
siły, jest wiele, ale najczęściej bierze się pod uwagę kilka (tabela 1): wyso‑
kość PKB, rezerwy walutowe, zadłużenie, wzrost gospodarczy czy bilans
handlowy. Wysokość PKB – wskaźnik ten pozycjonuje UE na 1. bądź 2.
miejscu w świecie pod tym względem. Rezerwy walutowe państw człon‑
kowskich UE są niezbyt imponujące, ale na stałym wysokim poziomie.
Gorzej wygląda stosunek długu publicznego do PKB, ale wskaźnik ten nie
przekracza alarmujących granic. Nie jest on tak duży, jak w przypadku
USA, ale nie imponuje tak, jak w przypadku Rosji. Stabilny jest również
wzrost gospodarczy, aczkolwiek i on nie jest tak wielki w porównaniu do
wzrostu gospodarczego Chin20. Bilans handlowy UE jest korzystny, dużo
lepszy niż u konkurencji.
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki określające pozycję ekonomiczną wybranych
państw i UE
Wskaźnik

PKB (bln USD)

UE/Państwa
UE

Rosja

USA

Chiny

16,4

1,2

18,5

11,2

Bilans handlowy (mld USD)

+17,8

+8,0

−47,6

+0,4

Rezerwy walutowe (mld USD)

346,0

405,0

120,0

3 053,0

83,0

17,0

106,0

46,0

1,9

−0,8

1,2

6,9

Dług publiczny do PKB (%)
Wzrost gospodarczy (%)

Źródło: www.unctad.org [data dostępu: 12.05.2019].

Czynnik militarny jest elementem siły, którego nie można prze‑
cenić, mimo że siła wojskowa przestała być tradycyjnym testem mo‑
carstwowości21. W odróżnieniu od czynników ekonomicznych, gdzie
posłużono się danymi dla całej Wspólnoty, to w sferze militarnej użyto
jedynie wskaźników dotyczących pięciu najsilniejszych państw, których
armia jest w stanie podjąć wspólne działania w celu obrony terytorium
19 N. Ferguson: Potęga pieniądza. Finansowa historia świata. Przeł. T. Kunz. Warszawa
2010, s. 291‒307.
20 www.unctad.org [data dostępu: 13.02.2019].
21 S. Perlo‑Freeman et al.: Armaments, Disarmament and International Security. SIPRI
Yearbook 2009, s. 179‒211.
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Unii i uczestniczyć w akcjach poza jej obszarem: Francja (5. miejsce),
Niemcy (9. miejsce), Włochy (10. miejsce), Polska (12. miejsce), Hiszpania
(27. miejsce)22. Oczywiście oceniając możliwości UE, należy uwzględnić
czynnik uczestnictwa w NATO i obecność sił USA w ramach Paktu na
terenie Europy.
Czynnik militarny można określić za pomocą kilku wskaźników,
wśród których najważniejsze są wydatki na zbrojenia (państwa UE
3. miejsce w świecie). Spojrzenie na nie może ujawnić różne wskaźniki,
jakie można wydobyć w określeniu wydatków. Porównanie procentowe
wydatków na armię do dochodu narodowego może stanowić sposób na
określenie stopnia znaczenia sfery militarnej dla elit politycznych oraz
wspólnoty, która jest w stanie zaaprobować koszty utrzymania wojska
przez budżet państwa. Kraje UE należące do NATO powinny wydawać
na zbrojenia 2% własnego PKB, aby uzyskać wystarczający zakres swoich
środków przeznaczonych na obronność.
Kolejny wskaźnik jest wyznaczony przez liczebność sił zbrojnych
(państwa UE 7. miejsce w świecie). Nie jest to główny czynnik określający
możliwości wojskowe, ale nie zmienia to faktu, że liczebność sił zbroj‑
nych pozostaje w bezpośrednim związku z możliwościami obronnymi
państwa. Nadal zatem ważna jest liczba żołnierzy, w tym rezerwy oraz
żołnierzy stacjonujących w bazach poza krajem (państwa UE 6. miejsce
w świecie).
Następnym wskaźnikiem jest uzbrojenie. Charakteryzując je, należy
uwzględnić kilka rodzajów wojsk oraz rodzaj potencjalnych zagrożeń
i czynników geopolitycznych. Ważny jest zatem potencjał i właściwe
proporcje określonych rodzajów sił zbrojnych oraz stosowne do nich
wyposażenie (państwa UE 2. lub 3. miejsce w świecie)23.
Słabością europejskiej obrony nie jest ilość środków na nią przezna‑
czonych, ale brak jednolitego dowództwa. Ponadto większa część armii
państw europejskich jest niemobilna. Europejczycy wydają więcej na
personel wojskowy, ale mniej inwestują w sprzęt i badania.
Z punktu widzenia siły militarnej najsilniejszym krajem UE jest Fran‑
cja (po brexicie), mająca wystarczający potencjał, który może być użyty
poza granicami Europy. Możliwości innych państw EU są skromniejsze.
Większość członków Sojuszu wydaje zdecydowanie poniżej założeń określonych na poziomie 2% PKB przeznaczonych na obronę. UE w znacznym
stopniu musi polegać na sile NATO, czyli praktycznie ‒ na sile Stanów
Zjednoczonych (tabela 2).
22 http://www.globalfirepower.com [data dostępu: 3.05.2019].
23 The Military Balance Report 2018. International Institute of Strategic Studies. Lon‑
don 2016; www.globalfirepower.org [data dostępu: 3.07.2019]; www.sipri.org [data dostępu:
23.02.2019]; The Military Balance Report 2017. www.iiss.org [data dostępu: 22.12.2018].
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Tabela 2. Podstawowe wskaźniki określające pozycję militarną wybranych państw
i UE
UE/Państwa

Wskaźnik

UE

Rosja

USA

Chiny

Liczba żołnierzy (tys.)

955

766

1 400

2 335

Liczba żołnierzy rezerwy (tys.)

910

2 485

1 100

2 300

Wydatki zbrojeniowe (mld USD)

128

46

606

225

Czołgi

2 640

15 398

8 848

9 150

Siły powietrzne (samoloty wojskowe)

4 010

13 444

3 547

2 942

280

415

352

714

Okręty wojenne

Źródło: www.globalfirepower.org [data dostępu: 20.05.2019].

Unia Europejska stara się wypracować zasady Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony, która ma w przyszłości doprowadzić do wspól‑
nych działań militarnych państw członkowskich. Nie udało się jednak
zrealizować stworzenia sił wojskowych, które mogą zapewnić obronę
EU. W 2003 roku ustalono zasady działania Europejskiej Strategii Bez‑
pieczeństwa, a sama polityka obronna została uregulowana w traktacie
lizbońskim. WPBiO uznana została za integralną część WPZiB, która ma
na celu zapewnienie zdolności operacyjnej opartej na środkach cywilnych
i wojskowych.
W sytuacji, gdy państwa bardziej koncentrują się na wykorzystaniu
czynnika militarnego, następuje wzrost znaczenia M. Wzrasta rola poten‑
cjału ludnościowego, w tym osób zdolnych, aby służyć w wojsku, oraz
rola powierzchni kraju z korzystnym układem granic. Czynnik określany
jako masa krytyczna prezentuje się raczej korzystnie dla UE. Obszarem
wśród badanych państw może nie imponuje, ale całkiem dobrze wypada
w liczbie ludności (tabela 3).
Tabela 3. Podstawowe wskaźniki określające pozycję tzw. masy krytycznej (M) wy‑
branych państw i UE
Wskaźnik

Obszar (mln km kw)
Ludność (mln)

UE/Państwa
UE

USA

Rosja

4,14

9,52

17,1

451,0

321,0

142,0

Chiny

9,59
1 367,0

Źródło: www.sipri.org [data dostepu: 23.05.2019].

Kolejnym elementem istotnym dla określenia siły UE jest Sp. To poję‑
cie, które w sensie badawczym stanowi zjawisko stosunkowo młode, ale
miękka siła stosowana jest w relacjach międzynarodowych od zawsze.
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W przyjętej przez Josepha Nyea Jr.24 definicji Sp25 to rodzaj siły, który na‑
leży do domeny wartości politycznych, wzorców kulturowych. Podstawą
Sp w tym tradycyjnym ujęciu są atrakcyjność przedstawianych wzorców
i siła reputacji, w przeciwieństwie do hard power, korzystającej z siły woj‑
skowej czy innych środków przymusu.
Źródło wartości europejskich stanowi triada, czyli dziedzictwo ju‑
deochrześcijańskie, grecka filozofia i estetyka, a także rzymski dorobek
prawa, z którego czerpie dziś cały świat. Wartością Zachodu są z pewnoś‑
cią demokracja, powszechność praw człowieka i podstawowych wolności
opartych na poszanowaniu Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa
międzynarodowego. Atutem Europy jest to, że wyraża wolę rozwiązy‑
wania konfliktów poprzez mediacje na kilku poziomach26, nawet gdy
w pewnych sytuacjach nie wydaje się ona skuteczna27. Siła ta wynika
z wartości i odwołania się do norm prawa międzynarodowego.
Głębokie tradycje ma propagowanie idei tolerancji i równouprawnie‑
nia, wartości opartych na kapitale ludzkim28, które realizują europejskie
marzenie, potrzebę poszanowania różnorodności, spójności, społeczeń‑
stwa obywatelskiego, powszechnych praw człowieka i potrzebę budowy
społeczeństwa zrównoważonego. Na korzyść europejskiego modelu
przemawia kultura będąca sumą dziedzictwa poszczególnych krajów
członkowskich. Wartość kultury europejskiej płynie z siły cywilizacji,
która odkryła obie Ameryki i przeprowadziła rewolucję industrialną.
Europejska kultura, sztuka, muzyka, literatura, moda czy kuchnia mają
potężną siłę przyciągania. Sam fakt ogromnej popularności języków
europejskich w stosunku do języków innych kontynentów świadczy
o atrakcyjności kulturowej Starego Kontynentu.
Soft power stanowi ten element siły, przy którym próba budowy mo‑
delu badawczego sprowadza się do określenia sześciu kategorii z kilkoma
wskaźnikami29: 1) dyplomacja, 2) sfera społeczno‑polityczna, 3) kultura
popularna, 4) kultura wyższa, 5) edukacja, 6) kategoria społeczno
‑gospodarcza.
24 J.S. Nye: Soft Power: The Means to Success In World Politics. New York 2005; Idem: Soft
power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Przeł. J. Zaborowski. Warszawa 2007; Idem:
Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Przeł. M. Madej. Warszawa 2009;
Idem: The Future of Power. New York 2011.
25 J.S. Nye: Soft power. Jak osiągnąć…, s. 35.
26 L. Powirska: Granice potencjału mediacyjnego Unii Europejskiej. „Bezpieczeństwo Na‑
rodowe” 2015, nr 35, s. 101.
27 P. van Ham: Social Power in International Politics. New York 2010, s. 8 i nast.
28 J. Rifkin: Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American
Dream. Przeł. W. Falkowski, A. Kostarczyk. Warszawa 2005, s. 22‒28.
29 R. Łoś: Soft power…, s. 65.
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Soft power w znacznej mierze nie jest zależny od czynników geopoli‑
tycznych ani tzw. masy krytycznej (terytorium i liczba ludności). Trudno
rozstrzygnąć, czy czynnik ten jest bardziej zależny od sprawnie działają‑
cego państwa, czy od narodu. Warto też zwrócić uwagę na to, że wśród
państw, które cieszą się korzystnym wskaźnikiem Sp, znajdują się także
państwa nieuznawane powszechnie za mocarstwa. Są to raczej państwa
z wyrazistą kulturą i tradycją państwowotwórczą, zapełniające połowę
30‑miejscowego rankingu.
Z pewnością UE z różnych przyczyn nie jest w stanie zastosować
mechanizmów typowych dla państwa. Niemniej jednak, aby wpływać na
otoczenie międzynarodowe, UE musi dysponować sprawnym ośrodkiem
decyzyjnym. Proces decyzyjny jest w przypadku UE skomplikowany
i należy do Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
Uwzględniając te instytucje, należy pamiętać, że UE nie jest państwem
i nie korzysta ze wszystkich zasobów, które mogą być w dyspozycji
państw. Jest zbiorem państw i tym samym jest również areną realizacji
partykularnych interesów państw narodowych.
Jednocześnie Europa stoi przed znaczącymi ograniczeniami: pomimo
sześciu dekad integracji interes narodowy, chociaż przygaszony w po‑
równaniu ze stanem z przeszłości, jednak wciąż jest silny30. Słabością
UE jest i to, iż pewne decyzje są wypracowywane jednogłośnie. Próbą
przezwyciężenia tej słabości jest reforma głosowania w Radzie UE oparta
na głosowaniu podwójną większością, co utrudnia zablokowanie decyzji,
gdyż konieczne staje się stworzenie określonej koalicji państw31.
Traktat lizboński zawiera wiele ważnych elementów polityki zagra‑
nicznej Unii Europejskiej. Pierwszy z nich określa pozycję prezydenta UE,
drugi wprowadza podmioty odpowiedzialne za politykę zagraniczną,
trzeci ‒ za Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (Eurpean External
Action Service EEAS) podlegającą bezpośrednio Wysokiemu Przedstawi‑
cielowi ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Celem tej instytucji
jest wzmocnienie działań UE za granicą32.
W pewnym stopniu wybór i sposób użycia określonego rodzaju siły
zależą nie tylko od ich posiadania czy sprawnego mechanizmu działa‑
30 Ch. Hill: Cheques and Balances. The European Union’s Soft Power Strategy. In: Soft
Power and US Foreign Policy. Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. Eds. I. Par‑
mar, M. Cox. New York 2010, s. 187.
31 M. Kleinowski: Siła państw w Unii Europejskiej. Pozaformalne wyznaczniki siły państw
w Radzie UE i Radzie Europejskiej. Toruń 2014, s. 183.
32 Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Red. J.M. Fiszer. Warszawa 2012;
K. Hoładak, A. Konarzewska: Stosunki Unii Europejskiej z Chinami. „Bezpieczeństwo Naro‑
dowe” 2007, nr 3‒4, s. 294.
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nia33. Należy zatem uznać, że skuteczność siły zależy od charakteru relacji
między uczestnikami środowiska międzynarodowego34. W środowisku
opartym na współpracy inni uczestnicy traktowani są jako partnerzy.
Współpracujące strony są elastyczne i kreatywne w poszukiwaniu nowych
rozwiązań, a stosowane narzędzia wpływu należą głównie do kategorii
ekonomicznych Sp. Mniejsze znaczenie ma wielkość państwa w rozumie‑
niu powierzchni i liczby ludności. Na wzrost działań i wzajemnych relacji
wpływają w podobnej skali czynniki związane ze sprawnością instytucji
państwa (G) i wolą wspólnoty (N) w realizacji jego celów.
Gdy otoczenie międzynarodowe postrzegane jest w kategoriach rywa‑
lizacji lub współzawodnictwa, to stronę przeciwną traktuje się jak rywala,
z którym należy współzawodniczyć. Nie dąży się do likwidacji przeciw‑
nika, ale uważa się go za konkurenta, co nie wyklucza jednak możliwości
współpracy. Takie postrzeganie oznacza, że użyte być mogą bardzo
zrównoważone komponenty siły. Większą rolę zaczynają odgrywać czyn‑
niki wojskowe, które sprzyjają budowie systemu państw sojuszniczych.
Wzrasta rola czynników związanych z masą krytyczną, lecz one nie
przesądzają o wzroście siły ogólnej państwa. Dużą rolę odgrywają nadal
czynniki związane z ekonomią. Wzrasta znaczenie instytucji państwa,
które wpływa na podniesienie siły szczególnie w przypadku reżymów
odznaczających się sprawną władzą wykonawczą. Wpływ wspólnoty
nadal jest duży, mimo że spada znaczenie dyplomacji publicznej na rzecz
polityki zagranicznej.
Gdy otoczenie postrzegane jest jako wrogie, to dominuje we wza‑
jemnych relacjach walka. Zakłada się wówczas, że korzyści jednej strony
oznaczają stratę drugiej i jakakolwiek kooperacja jest niemożliwa. Dla
kształtowania relacji większe znaczenie mają wszelkie elementy zwią‑
zane z potencjałem ekonomicznym, zasobami naturalnymi, położeniem
geograficznym, posiadanymi zasobami ludzkimi, wielkością terytorium
oraz – rzecz jasna – środkami militarnymi.
Relacje w stosunkach międzynarodowych są oczywiście konglo‑
meratem wszystkich trzech podstawowych form: walki, współpracy
i rywalizacji, a ich wzajemny stosunek ulega nieustannym dynamicznym
zmianom. Przez to państwa muszą być przygotowane na konieczność
użycia innego rodzaju siły, dlatego ważny jest również zakres posiadanej
potęgi potencjalnej (wykresy 1 i 2).

33 E.J. Wilson III: Hard Power…, s. 111.
34 B. Ociepka: Nowa dyplomacja publiczna ‒ perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. ,,Przegląd Strategiczny” 2012, nr 1, s. 134.
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Udział zasobów w budowaniu siły
z uwagi na rodzaj środowiska międzynarodowego
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Źródło: Badania własne.

Unia Europejska dysponując siłą, jest z pewnością liderem, gdy środowisko, w którym działa, jest nastawione na współpracę. Potrafi ona wyko‑
rzystać swoje możliwości, a nawet zyskuje niewielką przewagę nad USA.
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W środowisku rywalizacji struktura siły UE jest mniej skuteczna i w tej
sferze zdecydowanie lepiej wykorzystują swoje możliwości Stany Zjedno‑
czone. Mniejsza skuteczność struktury siły UE wynika z ograniczonego
dostępu do sfery militarnej. Najgorzej sytuacja wygląda w środowisku
wrogim, gdzie UE nie jest w stanie wykorzystać swojego potencjału.
Z pewnością powoduje to, że UE nie radzi sobie w warunkach zagrożenia.
W odróżnieniu od UE, USA działają najsprawniej, gdy udział czynnika
wojskowego jest największy.
Chiny utrzymują podobną pozycję potęgi we wszystkich formach
relacji międzynarodowych. Oznacza to, że przywiązują wagę do własnej
siły we wszystkich formach relacji międzynarodowych i są w stanie zre‑
alizować jej wzrost.
Rosja najlepiej wypada w środowisku wrogim, kiedy może najbardziej
eksponować swoje walory militarne. Najgorzej przedstawia się w rela‑
cjach międzynarodowych kształtowanych na zasadach współpracy. Jest
to dokładna odwrotność tego, jaką pozycję osiąga UE.
Bez wątpienia, siła wojskowa oraz silna gospodarka odgrywają
znaczną rolę w systemie międzynarodowym, jednakże są one niewy‑
starczające do rozwiązania problemów w światowej polityce. Ważna jest
zdolność do efektownego komunikowania się oraz korzystania z instytu‑
cji wielostronnych, ze zdolności do kompromisu i możliwości wykorzy‑
stania miękkich narzędzi wpływu. Dlatego posiadanie silnych narzędzi
w rodzaju hard power powinno współgrać z umiejętnym wykorzystaniem
wpływów kulturowych, wartości, umiejętności koncyliacyjnych, które
umożliwiają współpracę, zawiązywanie sojuszy oraz budowanie insty‑
tucji, które ugruntowują wpływ35. Dzięki temu można uznać, że UE
dysponując potężnymi zasobami Sp, odnajduje się w skomplikowanej sy‑
tuacji i z pewnością wypełnia lukę, współtworząc złożoną rzeczywistość.
To jednak we współczesnym świecie nie umniejsza roli zastosowania
narzędzi militarnych i ekonomicznych. Fakt, że narzędzia te nie tracą na
znaczeniu, potwierdzają wydarzenia połowy drugiej dekady XXI wieku.
Unia Europejska jako gracz na arenie międzynarodowej nadal jest
liczącym się aktorem, który aby w pełni wykorzystać swój potencjał,
powinien usprawnić proces decyzyjny i wykształcić poczucie wspólnoty
opartej na tożsamości europejskiej i przynależności do określonego kręgu
wartości i kultury. Jest to z pewnością proces długotrwały, wymagający
myślenia w kategoriach prounijnych, konieczności budowania tożsamości
europejskiej z silnym poczuciem stanowienia społeczeństwa obywatel‑
skiego, a nie opartego na idei państwa narodowego.
35 P. Cammack: Smart Power and US Leadership: A Critique of Joseph Nye. “49th Parallel
An Interdisciplinary Journal of North American Studies” 2008, Issue 22, s. 4.
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Uwzględniając charakterystykę obecnego ładu globalnego, należały
stwierdzić, że UE powinna dążyć do wzrostu i równowagi wszystkich in‑
strumentów wpływu. Jeżeli UE przykłada zbyt dużą uwagę do środków
miękkich, to stan jej bezpieczeństwa może być zagrożony. UE zbyt atrak‑
cyjna, stabilna i bogata, której potęga nie opiera się proporcjonalnie na
sile militarnej, ekonomicznej i miękkich zasobach, może stanowić łatwy
obiekt agresji, niekoniecznie militarnej w klasycznym jej rozumieniu.
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The Power of European Union in the Contemporary World
Summary: In a constantly changing world, the European Union has to face many chal‑
lenges. It must therefore possess the proper power to be able to counter many threats. The
EU has many sources of power which can be used, depending on the degree and type of
the threat. Unfortunately, the EU on its own cannot counter the military threats and the
threats that are typical for hostile environment. The EU copes best with the problems that
can be solved by the use of influence and soft power. When the use of military force and
fast decision‑making mechanism is needed, the EU is less efficient.
Key words: power sources, military, economic and soft power factory, international
environ‑ment
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W kierunku modelu teoretycznego
reform traktatowych
w ramach Unii Europejskiej

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, co nastąpiło 1 grudnia 2009 roku,
proces reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej z uwagi na wiele
innych wyzwań i zagrożeń dla integracji europejskiej uległ generalnie
zamrożeniu. Oczywiście można zadawać pytania dotyczące zmian, jakie
zostały dokonane w wyniku kryzysu strefy euro. Kwestią dyskusyjną
pozostaje problem, czy nie mają one charakteru quasi‑traktatowego, jak‑
kolwiek przy ich przyjmowaniu wykorzystywano istniejące narzędzia
prawne bez wprowadzania nowych przepisów w obręb obowiązujących
traktatów. Proces reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej trwał
nieprzerwanie od lat 80. XX wieku aż do roku 2009 i znalazł konkretny
wyraz w kolejnych nowelizacjach traktatów1. W latach 90. XX wieku oraz
w pierwszej dekadzie XXI wieku, z uwagi na zakończenie zimnej wojny
i transformację stosunków międzynarodowych, poszczególne konferencje
międzyrządowe2 miały przygotować Unię Europejską na skuteczne wy‑
pełnianie zadań oraz dalsze pogłębianie integracji w sytuacji znacznego
zwiększenia liczby państw członkowskich. „Pogłębiać czy poszerzać?” –
ten podstawowy dylemat rozwojowy Unii przyświecał kolejnym refor‑
mom traktatowym, a przede wszystkim tym, które podyktowane były
przyjęciem nowych państw, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.
Dotyczyło to kolejnych procesów negocjacyjnych, które zakończyły się
wypracowaniem traktatów amsterdamskiego, nicejskiego i konstytucyj‑
1 Na temat procesu reform traktatowych patrz A. Podraza: Unia Europejska w procesie
reform traktatowych. Lublin 2007.
2 Konferencja międzyrządowa jest zwoływana przez Radę Europejską w celu wyne‑
gocjowania zmian w traktatach UE. W skład jej wchodzą przedstawiciele rządów państw
członkowskich, którzy podejmują decyzje jednomyślnie.
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nego, który nie wszedł w życie z uwagi na negatywny wynik referendów
we Francji i Holandii, oraz lizbońskiego.
Mimo że przyjmowano kolejne nowelizacje w ramach odrębnych
rund negocjacyjnych, to reformy traktatów należy rozpatrywać w kate‑
goriach procesu. Żaden traktat definitywnie nie rozsądził o układzie sił,
zakresie funkcjonowania i charakterze Unii Europejskiej. Nie rozwiązano
wobec tego problemu określenia ostatecznego kształtu integracji, czyli
finalité politique UE, zagadnienia, które pozostaje nierozstrzygnięte od
czasu słynnego oświadczenia francuskiego ministra spraw zagranicznych
Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku. W toku rokowań nad zmianami
traktatów zawsze pojawiały się nierozwiązane kwestie, które jedynie
po traktacie amsterdamskim zyskały oficjalną nazwę „pozostałości”
(„Amsterdam left‑overs”). Były one wynikiem wysoce zróżnicowanych
stanowisk państw członkowskich niezdolnych osiągnąć niezbędne
kompromisy. Odkładanie określonych kwestii „na później” prowadziło
do rozpoczynania nowych negocjacji, w ramach których próbowano
znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące poszczególnych graczy. Nie
było to zadanie proste, gdyż jakakolwiek konferencja międzyrządowa
musiała się zakończyć konsensem, a później dany traktat musiał być
ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie.
Trudności z przyjmowaniem końcowych rozwiązań wynikają
z wielu uwarunkowań. Po pierwsze, w negocjacjach w ramach konfe‑
rencji międzyrządowych uczestniczy wiele różnych podmiotów. Są to
przede wszystkim państwa członkowskie, ale również instytucje Unii
Europejskiej. Ponadto głos zabierają przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego i organizacji pozarządowych, jakkolwiek ich wpływ jest
mocno ograniczony. Po drugie, negocjacje odbywają się na wielu różnych
poziomach, przede wszystkim szefów państw i rządów, ministrów oraz
przedstawicieli ministrów. Biorąc pod uwagę fakt, że w rozmowach, po‑
cząwszy od Jednolitego Aktu Europejskiego3, uczestniczyło od 12 do 27 reprezentantów poszczególnych państw członkowskich oraz także przed‑
stawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego, analiza przebiegu roko‑
wań jest niezwykle skomplikowana. Po trzecie, rozmowy dotyczą wielu
różnych zagadnień, często o charakterze technicznym. Co więcej, kwestie
te wchodzą w skład całego pakietu negocjacyjnego i mimo zaprzeczeń
w wielu przypadkach istnieje ścisły związek między poszczególnymi za‑
gadnieniami. Utrudnia to poprawne wyjaśnienie przebiegu debaty, tym
bardziej że niekiedy mamy do czynienia z niezamierzonymi rezultatami
rozmów. Po czwarte, utrudnieniem jest występowanie zróżnicowanych
3 Jednolity Akt Europejski został podpisany w lutym 1986 roku i wszedł w życie
1 lipca 1987 roku.
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i często przeciwstawnych podejść teoretycznych, w których zwraca się
uwagę na odmienne elementy. Nie oznacza to jednak, że w obliczu pro‑
cesu negocjacyjnego należy wykazać badawczą bezradność. Poszczególni
badacze przedstawiają własny obraz procesu negocjacyjnego, przede
wszystkim albo podkreślając rolę państw członkowskich, albo wskazu‑
jąc na znaczenie instytucji ponadnarodowych, jak Komisja i Parlament
Europejski. W niniejszym artykule stawia się tezę, że najważniejszą rolę
w reformie traktatów odgrywają państwa członkowskie, zwłaszcza duże,
a rezultat negocjacji nie odbiega w znaczący sposób od pierwotnego mo‑
delu integracji, określonego w momencie powstawania Wspólnot Europej‑
skich w latach 50. XX wieku, w którym zachowano generalną równowagę
pomiędzy międzyrządowością a ponadnarodowością.
Analiza kolejnych rund negocjacyjnych począwszy od Jednolitego
Aktu Europejskiego, a skończywszy na traktacie lizbońskim może sta‑
nowić punkt wyjścia do skonstruowania modelu teoretycznego, który
byłby pomocny w wyjaśnieniu złożonej natury negocjacji prowadzonych
w ramach konferencji międzyrządowych. Dzięki takiemu modelowi teoretycznemu nie da się jednak zrozumieć całości zjawisk zachodzących
w Unii Europejskiej. Aby można było wypracować kompleksowe podej‑
ście teoretyczne do procesu integracji europejskiej, należałoby przyjąć
bardzo szeroki program badań, w którym uwzględniono by także inne
procesy negocjacyjne. Przede wszystkim konieczne byłoby przeprowa‑
dzenie analizy procedur legislacyjnych i decyzyjnych w poszczególnych
obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej. Położenie szczególnego
nacisku na badania procesów negocjacyjnych wydaje się ze wszech miar
wskazane, gdyż zdecydowana większość literatury z zakresu studiów
europejskich poświęcona jest przede wszystkim wynikom rokowań, a nie
samym negocjacjom4.
Analiza procesu reform traktatowych prowadzi do wniosku, że
można wyróżnić trzy podstawowe fazy rokowań w ramach konferencji
międzyrządowych:
1) faza przygotowawcza – formowanie ogólnych koncepcji integracji
i szczegółowych stanowisk negocjacyjnych państw członkowskich;
prezentowanie stanowisk przez instytucje Unii Europejskiej i inne
podmioty; przygotowanie konferencji międzyrządowej;
2) negocjacje – międzypaństwowe rokowania w ramach konferencji mię‑
dzyrządowych;
3) rezultat negocjacji – uzgodnienie traktatu i jego implementacja.
Celem wyodrębnienia poszczególnych etapów jest rekonstrukcja nego‑
cjacji prowadzonych w ramach konferencji międzyrządowych, w których
4 F. Cede: Introduction. In: Negotiating European Union. Eds. P. Meerts, F. Cede. Basingstoke 2004, s. 1.
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państwa członkowskie, opierając się na własnych koncepcjach integracji
europejskiej i prezentując stanowiska wobec kwestii szczegółowych,
uzgadniają pakiet reform stanowiący rezultat rokowań. W takim ujęciu
negocjacje są stałym elementem charakteryzującym proces integracji
europejskiej, gdyż dzięki „targom” między państwami i do pewnego
stopnia innymi podmiotami definiuje się przestrzeń europejską zarówno
w wymiarze ram traktatowych, jak i w odniesieniu do prawodawstwa
wtórnego i innych podejmowanych decyzji.
O znaczeniu negocjacji w analizie funkcjonowania Unii Europejskiej
pisze wielu autorów, jakkolwiek nie jest to aspekt dominujący. Franz Cede
uważa, że fenomen integracji europejskiej może być najlepiej opisany jako
przykład procesu negocjacyjnego5, a Rinus van Schendelen ujmuje Unię
Europejską jako arenę negocjacyjną6. Helen Wallace uważa, że europejski
proces polityczny jest w szczególności zależny od negocjacji, wobec czego
alternatywa między modelem negocjacyjnym a jakimś innym jest myląca,
gdyż pytanie analityczne, jakie należałoby zadać, dotyczy charakterystyki
procesu negocjacyjnego, a nie kwestii, czy fenomen negocjacji występuje7.
Przyjmując założenie, że negocjacje są cechą najlepiej charakteryzującą
Unię Europejską, należy dokonać rozróżnienia, które na ogół wystę‑
puje w literaturze poświęconej rokowaniom – między targowaniem się
(układaniem się) a rozwiązywaniem problemów8. Nie ulega wątpliwości,
że targowanie się ma miejsce przede wszystkim w trakcie konferencji
międzyrządowych, w ramach których poszczególne państwa członkow‑
skie bronią przede wszystkim własnego interesu narodowego i dążą do
maksymalizacji własnej pozycji w Unii Europejskiej. Negocjacje te można
opisywać w kategoriach międzyrządowych. Rozwiązywanie problemów
dominuje natomiast w procesach legislacyjnych, w których przyjmuje
się akty prawa wtórnego. W tej sytuacji dominuje raczej wzgląd na inte‑
resy unijne, nie zaś partykularne, z uwagi na ponadnarodowy charakter
rokowań.
Badania rokowań w ramach poszczególnych konferencji międzyrzą‑
dowych prowadzą do przyjęcia wniosków, które mogą przyczynić się
do wypracowania teoretycznego modelu reform traktatowych w ramach
Unii Europejskiej.
5 Ibidem.
6 R. Van Schendelen: The EU as a Negotiations Arena. Diplomats, Experts, and PAM Professionals. In: Negotiating European Union…
7 H. Wallace: Politics and Policy in the EU. The Challenge of Governance. In: Policy‑making
in the European Union. Eds. H. Wallace, W. Wallace. Oxford 1996.
8 O. Elgström, Ch. Jönsson: Negotiation in the European Union. Bargaining or Problemsolving? “Journal of European Public Policy” 2000, Vol. 7, No. 5, s. 685‒689.
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Główną rolę w procesie reform traktatowych w ramach poszczególnych
konferencji międzyrządowych odgrywają państwa członkowskie. Jakkol‑
wiek należy docenić znaczenie instytucji ponadnarodowych, tj. Komisji
i Parlamentu Europejskiego, ale również Sekretariatu Generalnego Rady,
to jednak rola poszczególnych organów ma charakter pomocniczy. Mają
one znaczenie podczas identyfikacji zagadnień podlegających negocjacjom
i sugerowania rozwiązań, ale w odniesieniu do kwestii mniej kontrower‑
syjnych. O całości pakietu negocjacyjnego decydują państwa członkowskie,
gdyż to one mają monopol w zakresie podejmowania decyzji, a wszelkie
postanowienia muszą być przyjęte jednomyślnie. Nawet doświadczenia
Konwentu Europejskiego, który w 2003 roku zatwierdził projekt Traktatu
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, potwierdzają powyższe ustalenia.
Nie ulega wątpliwości, że w ramach tego gremium były prowadzone
wstępne rokowania między największymi państwami członkowskimi,
które na ogół decydują o obliczu Unii. Wyjaśniając więc przebieg rokowań,
należy zwrócić uwagę na to, że pierwszorzędne znaczenie mają państwa
członkowskie. W takim ujęciu Unię Europejską należy traktować jako or‑
ganizację składającą się z państw członkowskich, gdyż nie tylko uczestni‑
czą one w negocjacjach, ale dysponują prawem weta, ponieważ wszystkie
państwa muszą wyrazić zgodę na określone postanowienia traktatowe,
a ostatecznie muszą ratyfikować uzgodniony dokument. Inaczej rzecz
ujmując, jedynie państwa działając jednomyślnie, mogą ograniczać własne
suwerenne uprawnienia i przekazywać je Unii. Instytucje ponadnarodowe,
takie jak Komisja i Parlament Europejski, dopiero w ramach tak stworzo‑
nego specyficznego porządku prawnego mogą korzystać z przyznanych im
uprawnień. Analiza kolejnych reform traktatowych potwierdza powyższe
sformułowania. Przykładowo, podczas negocjacji amsterdamskich9 pań‑
stwom nie udało się osiągnąć porozumienia w zakresie istotnych zmian
instytucjonalnych niezbędnych do przyjęcia do Unii Europejskiej nowych
państw członkowskich, co skutkowało decyzją o odłożeniu reform na okres
późniejszy. Osiągnięcie porozumienia w sprawie traktatu nicejskiego10
i traktatu konstytucyjnego11 było niezwykle trudne, gdyż w ostatniej
fazie negocjacji blokowały je odpowiednio Belgia i Polska. W odniesieniu
do traktatu nicejskiego i również lizbońskiego12 aż dwukrotnie należało
9 Traktat amsterdamski został podpisany 2 października 1997 roku i po okresie ra‑
tyfikacji wszedł w życie 1 maja 1999 roku.
10 Traktat nicejski został podpisany 26 lutego 2001 roku i wszedł w życie 1 lutego
2003 roku.
11 Traktat konstytucyjny został podpisany 29 października 2004 roku, ale nie wszedł
w życie na skutek negatywnych wyników referendów we Francji i Holandii.
12 Traktat lizboński został podpisany 13 grudnia 2007 roku i wszedł w życie 1 grud‑
nia 2009 roku.
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zorganizować referenda ratyfikacyjne w Irlandii, aby dokumenty te mogły
ostatecznie wejść w życie. Natomiast kryzys wokół traktatu konstytucyj‑
nego wynikał przede wszystkim z negatywnych wyników referendów
we Francji i Holandii. Reasumując, można dojść do wniosku, że w jakiej‑
kolwiek refleksji nad rokowaniami dotyczącymi reform traktatowych
powinno się przede wszystkim uwzględnić ogólne koncepcje integracji
oraz szczegółowe stanowiska i zachowania państw członkowskich, gdyż
negocjacje te mają wyraźny charakter międzyrządowy.
Stanowiska negocjacyjne prezentowane przez poszczególne pań‑
stwa członkowskie w ramach konferencji międzyrządowych wynikają
głównie z generalnych koncepcji integracji europejskiej. Taki wniosek
stoi w sprzeczności z tezą o ekonomicznym uwarunkowaniu stanowisk
negocjacyjnych państw członkowskich. Motywy gospodarcze mają zna‑
czenie, ale przykładowo w trakcie rokowań amsterdamskich, nicejskich,
konstytucyjnych i lizbońskich odgrywały drugorzędną rolę, gdyż materia
negocjacyjna dotyczyła przede wszystkim konstrukcji europejskiej i kwe‑
stii politycznych. Bez względu na to, czy państwa popierają rozwiązania
bardziej międzyrządowe, czy też ponadnarodowe, dążą do zagwaranto‑
wania własnych wpływów w systemie Unii Europejskiej, a w przypadku
państw mniejszych ‒ do przetrwania w sytuacji funkcjonowania w orga‑
nizmie składającym się z dużej liczby podmiotów i zdominowanym przez
kraje duże. Tym należy tłumaczyć spory wokół kwestii instytucjonalnych,
które uwidoczniły się w trakcie konferencji międzyrządowych począwszy
od rokowań nad traktatem amsterdamskim. Konflikty te dotyczyły przede
wszystkim dwóch podstawowych zagadnień, tj. systemu podejmowania
decyzji większością kwalifikowaną w Radzie i składu Komisji Europej‑
skiej. W ramach rokowań nad traktatem amsterdamskim nie osiągnięto
satysfakcjonującego porozumienia z uwagi na brak ogólnie akceptowanej
formuły kompromisowej w zakresie najważniejszych kwestii instytucjo‑
nalnych. Negocjacje nicejskie, konstytucyjne i lizbońskie udało się nato‑
miast zakończyć w momencie, gdy uzyskano zgodę ze strony wszystkich
państw członkowskich na nowe rozwiązania w zakresie systemu więk‑
szości kwalifikowanej. To zagadnienie blokowało możliwość przyjęcia
traktatów nicejskiego, konstytucyjnego i lizbońskiego oraz prowadziło do
bardzo ostrych sporów między państwami członkowskimi. Jakkolwiek
nie było to jedyne kontrowersyjne zagadnienie instytucjonalne, to sposób
definiowania systemu podejmowania decyzji kwalifikowaną większością
głosów ma bardzo duże znaczenie, gdyż określa relatywną siłę poszcze‑
gólnych państw członkowskich. W odniesieniu do problemów instytucjo‑
nalnych ujawniał się z całą mocą spór między dużymi a małymi pań‑
stwami członkowskimi, choć niejednokrotnie oficjalnie zaprzeczano, że
taki konflikt występuje. Jest to jednak jeden z najtrwalszych podziałów,
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który można zidentyfikować podczas analizy najbardziej kontrowersyj‑
nych kwestii, jakimi są zagadnienia instytucjonalne. Reasumując, należy
stwierdzić, że po Traktacie o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht),
w którym zapisano ostatni wielki projekt odnoszący się do integracji go‑
spodarczej i walutowej, reformy traktatowe dotyczyły przede wszystkim
kwestii politycznych, instytucjonalnych i prawnych. W związku z tym
należy dojść do przekonania, że stanowiska oraz postawy prezentowane
przez państwa w trakcie konferencji międzyrządowych wynikały przede
wszystkim z ogólnych wizji integracji europejskiej, a w mniejszym stop‑
niu uwarunkowane były interesami gospodarczymi.
Najistotniejszy wpływ na przebieg i rezultat rokowań wywierają
największe państwa członkowskie lub te, które utworzyły Wspólnoty
Europejskie w latach 50. XX wieku. Biorąc pod uwagę odmienność
w podejściu do integracji europejskiej, podstawowa linia sporu co do
modelu funkcjonowania Unii Europejskiej w ramach grupy państw
dużych przebiegała między Francją i Niemcami z jednej strony a Wielką
Brytanią – z drugiej. Nie ulega wątpliwości, że postawy Francji i Niemiec
miały szczególne znaczenie dla określenia ram traktatowych procesu
integracji europejskiej. Siła tych dwóch państw wzrastała w sytuacji,
gdy między nimi dochodziło do zgodnej współpracy i wysuwania
wspólnych propozycji13. Podczas kolejnych konferencji międzyrządowych
współpraca Francji i Niemiec kształtowała się odmiennie. Przeżywała
ona pewien kryzys w czasie negocjacji amsterdamskich, podczas gdy
w ramach rokowań nicejskich doszło w zasadzie do otwartego sporu
między dwoma państwami, w szczególności jeżeli chodzi o reformę
systemu podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów. Tym
do pewnego stopnia można tłumaczyć umiarkowany charakter zmian
zawartych w traktatach amsterdamskim i nicejskim. Dzięki ponownemu
zbliżeniu Francja i Niemcy odzyskały inicjatywę w okresie ponicejskim
i m.in. ich współpraca wywarła wpływ na wynegocjowanie traktatu kon‑
stytucyjnego, który jednak nie wszedł w życie, ale jego przepisy w dużej
mierze powtórzono w traktacie lizbońskim. Pomimo pewnej różnicy
w rozwijanych ogólnych koncepcjach integracji europejskiej, gdyż Francja
13 Należy jednak wprowadzić rozróżnienie na dwa procesy decyzyjne. Współdzia‑
łanie między Francją a Niemcami, co udowadnia analiza przeprowadzona w niniejszym
opracowaniu, wywiera przede wszystkim wpływ na „historyczne” decyzje w Unii Eu‑
ropejskiej, czyli te dotyczące reform traktatowych, podczas gdy w ramach rutynowych
procedur decyzyjnych kooperacja ta nie ma już aż tak istotnego charakteru, gdyż oprócz
państw pojawia się wiele innych podmiotów, m.in. instytucje ponadnarodowe posiada‑
jące znaczące kompetencje. A. Treacher: Franco‑German Relations and Europeanintegration.
Peeling off the Labels. “British Journal of Politics and International Relations” 2002, Vol. 4,
No. 3, s. 517.
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popiera w większości rozwiązania międzyrządowe, a Niemcy ‒ federalne,
oba państwa często przedstawiały wspólne kompromisowe stanowiska,
które w wielu wypadkach kierunkowały dyskusje w ramach konferencji
międzyrządowych i wpływały na ostateczne rozwiązania traktatowe.
Biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy i Francja są dwoma największymi pań‑
stwami członkowskimi Unii Europejskiej, trzeba stwierdzić, że mają one
duże możliwości wpływania na inne państwa. W porównaniu z Francją
i Niemcami pozycja Wielkiej Brytanii była odmienna. Państwo to prezen‑
towało bardziej pragmatyczne podejście do procesu integracji europejskiej
i wstrzemięźliwie wypowiadało się na temat możliwości rozszerzania
kompetencji Unii Europejskiej. W mniejszym stopniu różnice między
trzema państwami występowały w odniesieniu do zagadnień instytucjo‑
nalnych. Inną cechą odróżniającą Wielką Brytanią od Francji i Niemiec
były mniejsze możliwości w zakresie tworzenia trwałych koalicji, które
mogły decydować o ostatecznym kształcie rokowań. Tandem francusko
‑niemiecki, który z pewnymi wyjątkami był uważany za motor integracji
europejskiej pomimo odrębności w podejściu do niektórych kwestii, był
zazwyczaj wspierany przez kraje założycielskie Wspólnot, a Wielka Bry‑
tania ‒ przez kraje skandynawskie i niektóre państwa Europy Środkowej
i Wschodniej.
Przedstawione uwagi skłaniają do wniosku, że prowadząc badania
nad procesem reform traktatowych, należy przede wszystkim skupić
uwagę na największych państwach członkowskich, które prezentują
dosyć wyraziste koncepcje integracji i stanowiska negocjacyjne oraz mają
uprzywilejowaną pozycję w kształtowaniu agendy, przebiegu i rezultatu
konferencji międzyrządowych. Mają one także największą zdolność do
tworzenia koalicji. Nie oznacza to, że mniejsze państwa członkowskie
nie mają wpływu na reformy traktatowe, ale ich możliwości są znacznie
ograniczone. Siła i znaczenie mniejszych państw wzrasta w sytuacji two‑
rzenia koalicji z większymi krajami lub też nawiązania w miarę możliwo‑
ści współpracy między nimi. W tej ostatniej sytuacji dochodziło na ogół
do niemal tradycyjnego konfliktu między dużymi a małymi państwami,
który dotyczył zwłaszcza najważniejszych kwestii instytucjonalnych,
tj. składu Komisji, składu Parlamentu Europejskiego i systemu większości
kwalifikowanej.
Głównym motywem działań podejmowanych przez państwa w ra‑
mach konferencji międzyrządowych było dążenie do maksymalizacji
własnej pozycji w Unii Europejskiej i ochrony własnych interesów, które
były definiowane bardziej w kategoriach politycznych niż ekonomicz‑
nych. Dużą rolę odgrywała również kategoria prestiżu narodowego. Nie
zmienia tego fakt, że często państwa posługiwały się europejską retoryką,
unikając takich pojęć, jak interes narodowy. Ochrona lub zwiększenie
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własnej pozycji w Unii Europejskiej były w szczególności widoczne
w trakcie dyskusji o najważniejszej kwestii instytucjonalnej, tj. określeniu
systemu podejmowania decyzji w Radzie kwalifikowaną większością gło‑
sów. Tym chociażby należy tłumaczyć sytuację, że zagadnienie większości
kwalifikowanej było ostatnim problemem, który należało rozstrzygnąć,
aby ostatecznie wynegocjować traktaty nicejski i konstytucyjny. Argu‑
menty używane przez polityków poszczególnych państw członkowskich
i kandydackich były często niezwykle emocjonalne. W Polsce w trakcie
rokowań konstytucyjnych pojawiło się hasło „Nicea albo śmierć”. Było
ono przejawem faworyzowania nicejskiego systemu podejmowania de‑
cyzji większością kwalifikowaną, w którym Polska miała 2 głosy mniej
niż Niemcy, oraz sprzeciwem wobec mechanizmu podwójnej większości,
w którym brana byłaby pod uwagę przede wszystkim wielkość popula‑
cji14. W momencie dyskusji nad traktatem nicejskim kilka państw chciało
utrzymania swojej pozycji w porównaniu do innych państw pod wzglę‑
dem liczby głosów w ramach głosowania wiekszością kwalifikowaną
w Radzie. Francja chciała dysponować takimi samymi możliwościami
jak Niemcy, Belgia ‒ jak Holandia, Polska zaś ‒ jak Hiszpania. Podobnie
należy rozpatrywać stanowiska wielu państw wobec składu Komisji
Europejskiej. W szczególności mniejsze państwa podnosiły argument, że
chciałyby mieć swojego „reprezentanta” w Komisji, a duże, że pozbywa‑
jąc się drugiego komisarza, powinny otrzymać rekompensatę w postaci
kilku dodatkowych głosów ważonych. Gra interesów była także widoczna
w debatach nad innymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej,
również o charakterze nieinstytucjonalnym. Przykładowo, w zakresie
polityki bezpieczeństwa i obrony Francja i Niemcy dążyły do zwiększenia
znaczenia Unii Europejskiej, podczas gdy Wielka Brytania i Polska pre‑
zentowały wyraźną opcję atlantycką. Reasumując, należy podkreślić, że
prowadząc badania, należy postrzegać negocjacje w ramach konferencji
międzyrządowych jako grę interesów, w której poszczególne państwa
dążą przede wszystkim do ochrony lub zwiększenia własnej pozycji
w Unii Europejskiej.
Analiza poszczególnych konferencji międzyrządowych prowadzi do
wniosku o niezwykle skomplikowanej naturze negocjacji, których celem
jest przyjęcie reform traktatowych. Poszczególne traktaty są przyjmowane
w drodze długotrwałych przetargów między państwami członkowskimi,
które ostatecznie muszą przyjąć kompromisowe rozwiązania. Jakkol‑
wiek rzeczą niezwykle ważną jest identyfikacja wyjściowych stanowisk
poszczególnych państw wobec kwestii tworzących agendę konferencji
międzyrządowej, to należy pamiętać, że ulegają one zmianie na skutek
14 Taki ostateczne system podejmowania decyzji w Radzie został wprowadzony na
mocy traktatu lizbońskiego.
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interakcji z innymi uczestnikami rokowań. Modyfikacje stanowisk
negocjacyjnych mogą wynikać z wielu czynników. Trudno wymienić
je wszystkie, ale w grę mogą wchodzić przykładowo takie elementy,
jak zmiana rządu, brak poparcia dla określonych postulatów ze strony
większości państw, zmiana taktyki negocjacyjnej, oczekiwane korzyści
w innym obszarze podlegającym rokowaniom itd. Nie ulega wątpli‑
wości, że na ogół problemy uzgadniane są w ramach całych pakietów
negocjacyjnych, co oczywiście sprzyja zmianom wyjściowych stanowisk
prezentowanych podczas konferencji międzyrządowej, gdyż rozmowy są
prowadzone zgodnie z zasadami „coś za coś” i „jeżeli wszystko nie jest
uzgodnione, nic nie jest uzgodnione”.
Złożona natura rokowań wynika również z faktu, że rozmowy pro‑
wadzone są na ogół na trzech różnych poziomach, tj. szefów państw lub
rządów, ministrów spraw zagranicznych oraz przedstawicieli ministrów.
Z analizy poszczególnych konferencji międzyrządowych nie można wy‑
snuć prawidłowości, że ciężar rokowań spoczywa zawsze na tym samym
poziomie negocjacyjnym. Można jedynie stwierdzić, że o najbardziej
drażliwych problemach ostateczną decyzję podejmuje Rada Europejska.
Jakkolwiek można stawiać tezę o racjonalności poszczególnych uczestni‑
ków konferencji międzyrządowych, to jednak możemy mieć do czynienia
z niezamierzonymi skutkami rokowań. Wynika to często z technicznej
natury negocjacji w niektórych obszarach lub też z konieczności zawie‑
rania kompromisów niemalże tuż przed zakończeniem rozmów. Przykła‑
dem może być oferta złożona Belgii przez reprezentującego prezydencję
francuską prezydenta Jacquesa Chiraca tuż przed zamknięciem negocjacji
nicejskich. W zamian za zgodę premiera Belgii Guya Verhofstdta na nowy
podział głosów ważonych Francja zaproponowała, aby w przyszłości
wszystkie posiedzenia Rady Europejskiej odbywały się w Brukseli.
Biorąc pod uwagę zaprezentowane uwagi, należy uznać, że do badań
nad reformami traktatowymi powinno podchodzić się niezwykle staran‑
nie, uwzględniając skomplikowaną naturę negocjacji, gdyż uczestniczy
w nich wiele podmiotów, tj. przede wszystkim przedstawiciele państw,
którzy prowadzą rozmowy na kilku poziomach. Na przebieg poszcze‑
gólnych konferencji międzyrządowych wpływ wywierają bardzo zróż‑
nicowane czynniki, dlatego rezultatu nie można wyjaśniać jedynie na
podstawie wyjściowych stanowisk poszczególnych państw. Nie można
zapomnieć o roli, jaką odgrywa prezydencja, której zachowanie może
mieć pozytywny, ale również negatywny wpływ na proces negocjacyjny.
Wbrew opinii niektórych autorów wydaje się, że instytucje ponad‑
narodowe, tj. Komisja i Parlament Europejski oraz Sekretariat Generalny
Rady odgrywają raczej rolę pomocniczą, a nie pierwszoplanową, w przy‑
gotowaniu oraz przebiegu konferencji międzyrządowych. Wymienione
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podmioty mogą przede wszystkim aktywnie kształtować agendę konfe‑
rencji międzyrządowych i przedstawiać możliwe rozwiązania. Same roko‑
wania mają wyraźny charakter międzyrządowy, gdyż pierwszoplanową
rolę odgrywają państwa, które w głównej mierze posiadają największe
uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji. Innymi słowy, insty‑
tucje ponadnarodowe oraz Sekretariat Generalny Rady nie są stronami
rokowań i pomimo przedstawiania wielu dokumentów, zarówno przed
konferencjami międzyrządowymi, jak i w ich trakcie, nie mają formal‑
nego wpływu na ostateczny kompromis. Rola trzech wspomnianych
podmiotów jest dosyć zróżnicowana w zakresie reform traktatowych i nie
wynika jedynie z rozwiązań prawnych, ale również z praktyki.
Jakkolwiek widoczne są różnice co do aktywności poszczególnych
podmiotów w ramach konkretnych rokowań, to można dojść do wnio‑
sku, że największymi możliwościami dysponuje Komisja Europejska
w zakresie identyfikacji problemów i sugerowania rozwiązań, choć
szanse przyjęcia propozycji Komisji są na ogół ograniczone. Sytuację tę
można tłumaczyć kryzysem przywództwa w Komisji, wysuwaniem zbyt
ambitnych pomysłów oraz daleko idącym upolitycznieniem negocjacji
począwszy od traktatu amsterdamskiego. Rola Komisji w porównaniu
z rokowaniami nad Jednolitym Aktem Europejskim i Traktatem o Unii
Europejskiej z Maastricht uległa pomniejszeniu, gdyż dwa wielkie pro‑
jekty gospodarcze, tj. odpowiednio: europejski rynek wewnętrzny oraz
unia gospodarcza i walutowa, były dyskutowane z inicjatywy przewod‑
niczącego Komisji Jacquesa Delorsa. W porównaniu z Komisją możliwości
Parlamentu Europejskiego są na ogół jeszcze bardziej ograniczone. Wynika
to m.in. z dosyć dużego zróżnicowania poglądów w samym Parlamencie
na zakres i tempo integracji europejskiej oraz ograniczonego udziału
przedstawicieli PE w negocjacjach na różnych szczeblach. Odmienne
funkcje, w porównaniu z Komisją i Parlamentem Europejskim, wypełnia
Sekretariat Generalny Rady. Wpływ Sekretariatu jest dosyć trudny do
uchwycenia, gdyż wspierając prezydencję, wypełnia on faktycznie funk‑
cję sekretariatu konferencji międzyrządowej. Oddziaływanie Sekretariatu
na przebieg negocjacji może mieć wobec tego charakter nieformalny. Re‑
asumując, można stwierdzić, że negocjacje nad reformami traktatowymi
mają wyraźny charakter międzyrządowy, a szanse realizacji postulatów
organów ponadnarodowych są dosyć ograniczone. Ich rola polega przede
wszystkim na „porządkowaniu” rokowań poprzez identyfikację głównych
problemów negocjacyjnych i ewentualnych rozwiązań.
Proces reform traktatowych trwa w zasadzie nieprzerwanie od
lat 80. XX wieku. Jakkolwiek można by wskazać na wiele zmiennych,
które wpływają na podejmowanie kolejnych prób reformowania Unii/
Wspólnoty Europejskiej, to jednak zasadniczym powodem fiaska we
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wprowadzaniu zasadniczych reform była niemożność jednoznacznego
określenia ostatecznego modelu integracji europejskiej w sytuacji po‑
wstawania nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych. Sprawia to,
że w szczególności państwa, które jednoznacznie opowiadają się za po‑
głębianiem integracji w ramach Unii, dążyły do zwołania kolejnych kon‑
ferencji międzyrządowych w celu przyjęcia pakietu reform. Oznacza to,
że w Unii Europejskiej brak jest rzeczywistego konsensu, dzięki któremu
można by określić ramy traktatowe rozwoju procesu integracji europejskiej
w dłuższej perspektywie czasowej. Wobec tego podczas kolejnych konfe‑
rencji międzyrządowych pojawiały się te same problemy, co do których
prowadzone były już negocjacje i osiągnięto porozumienie. Przykładem
może być zajęcie się zagadnieniami instytucjonalnymi podczas rokowań
konstytucyjnych i lizbońskich, jakkolwiek w traktacie nicejskim przyjęto
odpowiednie rozwiązania dotyczące m.in. składu Komisji Europejskiej
lub systemu podejmowania decyzji większością kwalifikowaną. Co wię‑
cej, tuż po inauguracji rozmów, które zakończyły się przyjęciem traktatu
nicejskiego, z bardzo istotnym przemówieniem wystąpił niemiecki mi‑
nister spraw zagranicznych Joschka Fischer, który zapoczątkował w ten
sposób debatę zakończoną traktatem konstytucyjnym, a de facto traktatem
lizbońskim z uwagi na fiasko ratyfikacyjne traktatu konstytucyjnego.
Oznaką braku konsensu jest również pojawienie się po zakończeniu danej
konferencji międzyrządowej tzw. pozostałości, czyli zagadnień, których
nie udało się rozstrzygnąć w trakcie określonej rundy negocjacyjnej, co
przede wszystkim dokonało się po wejściu w życie traktatu z Amster‑
damu, ale do pewnego stopnia również po wprowadzeniu postanowień
traktatu z Nicei. Problemy z uzyskaniem zgody na określony model
integracji zwiększają się wraz ze wzrostem liczby państw członkowskich.
Reasumując, można uznać, że kontynuacja procesu reform traktatowych
jest nieunikniona, gdyż poszczególne państwa członkowskie prezentują
w wielu wypadkach zupełnie odmienne koncepcje integracji europejskiej,
co powoduje, że przyjęte rozwiązania mają charakter kompromisu, który
nie jest satysfakcjonujący dla wielu państw. Takie podejście do badań po‑
twierdza tezę, że elementem wpływającym na stanowiska negocjacyjne
poszczególnych państw są ogólne koncepcje integracji europejskiej.
Mimo trudności w osiągnięciu rzeczywistego konsensu między
państwami w ramach kolejnych konferencji międzyrządowych, można
dojść do wniosku, że przyjęte w poszczególnych traktatach rozwiąza‑
nia, w szczególności jeżeli chodzi o postanowienia instytucjonalne, nie
naruszały na ogół równowagi określonej w momencie powstawania
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Mimo dokonanych zmian przyjęte
postanowienia mieściły się między dwoma przeciwstawnymi modelami
integracji europejskiej, tj. międzyrządowym i ponadnarodowym. Oznacza
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to, że w ramach procedur legislacyjnych i decyzyjnych kluczową rolę od‑
grywa Rada jako organ międzyrządowy, w którym zasiadają ministrowie
państw członkowskich, oraz Komisja jako instytucja ponadnarodowa.
Beneficjentem reform stał się przede wszystkim Parlament Europejski,
który z raczej marginalnej instytucji, jeżeli chodzi o kompetencje, stał się,
dzięki reformom dokonanym w latach 80. i 90. XX wieku oraz w pierw‑
szej dekadzie XXI wieku, organem mającym rzeczywisty udział w przyj‑
mowaniu prawodawstwa wtórnego Unii Europejskiej. Jednocześnie ze
wzrostem znaczenia Parlamentu jako instytucji ponadnarodowej bardzo
duży wpływ na proces integracji europejskiej uzyskała Rada Europejska
skupiająca szefów państw lub rządów. Współwystępowanie elementów
ponadnarodowych i międzyrządowych widoczne jest również w struk‑
turze Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę zróżnicowanie w charakterze
poszczególnych filarów. Traktat lizboński, jakkolwiek doprowadził do
stworzenia jednolitej struktury Unii, zachował odrębną międzyrządową
naturę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Przykładem
uwzględniania koncepcji międzyrządowych i ponadnarodowych mogą
być niektóre wspólne propozycje Francji i Niemiec, w których pojawiały
się elementy zarówno międzyrządowe (preferowane przez Francję), jak
i ponadnarodowe – federalne (preferowane przez Niemcy).
Kończąc analizę, można dojść do przekonania, że dyskutowane
i przyjmowane rozwiązania traktatowe były w dużej mierze wypadkową
pomiędzy dwoma generalnymi modelami integracji europejskiej. Z jednej
strony była to koncepcja ponadnarodowa, zwana często federalną, w któ‑
rej nacisk kładziono na znaczne pogłębianie integracji, co skutkowało
ograniczaniem suwerennych uprawnień państw członkowskich na rzecz
Unii. Z drugiej strony pojawiały się pomysły międzyrządowe, w których
Unia Europejska traktowana była jako klasyczna organizacja międzyna‑
rodowa, stworzona i kontrolowana przez państwa członkowskie. Badania
rozwoju procesu integracji europejskiej począwszy od powstania Wspólnot
Europejskich w latach 50. XX wieku świadczą o współwystępowaniu obu
tendencji. Pomimo sporów i zróżnicowanych poglądów Unia bazuje na
pierwotnym, a później rozwiniętym systemie wspólnotowym, w którym
obok silnych instytucji ponadnarodowych, takich jak Komisja, Parlament
Europejski i Trybunał Sprawiedliwości, duże znaczenie mają organy re‑
prezentujące państwa członkowskie, tzn. Rada Europejska i Rada. Każda
z nich ma określone uprawnienia i trudno jest jednej instytucji całkowicie
zdominować Unię Europejską. Osiągnięcie równowagi instytucjonalnej
nie stanowi jedynego elementu systemu unijnego. Jego swoistość wyraża
się również w podziale kompetencyjnym pomiędzy Unią Europejską
jako strukturą, państwami członkowskimi, ale także podmiotami regio‑
nalnymi i lokalnymi. Rozwój integracji europejskiej odbywa się zgodnie
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z zasadą pomocniczości, która wprowadzona do traktatu z Maastricht ma
pomóc w dalszym postępie, nie przekreślając podmiotowości ani tożsa‑
mości poszczególnych państw.
Poczynione obserwacje mogą stanowić asumpt do stworzenia rygory‑
stycznej z punktu widzenia metodologicznego teorii reform traktatowych
w ramach Unii Europejskiej. Taka cząstkowa teoria mogłaby stać się ele‑
mentem w próbie wyjaśnienia istoty integracji europejskiej jako procesu,
który polega na tworzeniu stałych wzorów interakcji o różnorodnym
charakterze pomiędzy autonomicznymi wcześniej podmiotami.
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Towards a Theoretical Model of Treaty Reforms in the European Union
Summary: The aim of the article is to show the possibility of creating a theoretical model
explaining the process of treaty reforms within the European Union. Such a model would
have the character of a partial theory showing only a certain part of integration processes
according to an assumption that negotiations are the main feature that characterize the
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negotiating treaty reforms, which began in the 1980s. by the adoption of the Single Euro‑
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Perspektywy Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony
Unii Europejskiej

Przyczyny przyśpieszenia rozwoju WPBiO
W ostatnich pięciu latach w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony (WPBiO) Unia Europejska osiągnęła więcej niż przez cały
historycznie poprzedzający okres. Traktowane razem, poszczególne
elementy WPBiO tworzą już kompleksowy i zaawansowany mechanizm
integracyjny, choć na wczesnym etapie rozwoju i o niepewnej przyszłości.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie:
a) wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy;
b) omówienie mechanizmów i modeli rozwoju WPBiO z perspektywy
procesów integracyjnych w Europie;
c) zarysowanie dalszych perspektyw WPBiO i niezbędnych reform. W ar‑
tykule nie omówiono stanowiska Polski, gdyż wymagałoby to osobnej
analizy1. Niemniej jednak, wyciągnięte wnioski skłaniają do zadania
zasadnych pytań o założenia strategii wobec WPBiO, w tym o relacje
z NATO i Stanami Zjednoczonymi.
Można wymienić pięć zasadniczych przyczyn przyśpieszenia rozwoju
WPBiO w ostatnim czasie:
1) agresja Rosji wobec Ukrainy,
2) pogarszające się relacje transatlantyckie,

1 Szerzej zob. M. Stolarczyk: Ewolucja Stanowiska Polski Wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. „Studia Politicae Universitatis Silesiansis” 2013,
T. 13, s. 106–135.
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3) decyzja o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,
4) deterioracja bezpieczeństwa w wymiarze globalnym,
5) Europejska Strategia Globalna z 2016 roku.
Aneksja Krymu oraz dalsza agresja Rosji wobec Ukrainy stały się naj‑
bardziej bezpośrednim impulsem do przyśpieszenia WPBiO. To od tego
momentu datuje się wzrost wydatków europejskich na obronność. Sekre‑
tarz generalny NATO Jens Stoltenberg sugerował, że Europa zawdzięcza
zwiększone finansowanie polityki bezpieczeństwa naciskom prezydenta
USA Donalda Trumpa. Ale jest to twierdzenie tylko częściowo zgodne
z prawdą. Działania Rosji stanowiły bowiem jawne pogwałcenie ładu
terytorialnego i prawnego na naszym kontynencie. Przyczyniły się one
do renesansu koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego i obrony terytorialnej
jako głównego zadania NATO po ponad dekadzie działalności ekspedy‑
cyjnej poza obszarem sojuszniczym.
Sytuacja ta zbiegła się z pogarszającym się stanem relacji transatlan‑
tyckich. Już kilka lat wcześniej ustępujący szef Departamentu Obrony
USA Robert Gates mówił wprost o „wzrastającej w USA trudności co do
utrzymania poparcia dla NATO, jeśli amerykańscy podatnicy w dalszym
ciągu będą ponosić większość kosztów”2. Gates podkreślał również, że
przywódcy Stanów Zjednoczonych, dla których zimnowojenne doświad‑
czenie nie było tym formatywnym, „mogą nie postrzegać zwrotu z ame‑
rykańskiej inwestycji w NATO jako wartego ponoszonych kosztów”3.
Wcześniej jeszcze Stany Zjednoczone dwukrotnie (w przypadku wojny
Rosja–Gruzja i interwencji w Libii) testowały strategię „przywództwa
z tylnego siedzenia” (ang. „leading from behind”), zakładającą zdolność
Europy do rozwiązywania problemów własnych i w jej sąsiedztwie.
Cała logika „resetu” z Rosją oraz zwrotu ku Azji (tzw. piwot) za ka‑
dencji prezydenta Baracka Obamy również miała w założeniu wzięcie
znacznie większej odpowiedzialności przez Europę w polityce bezpieczeństwa.
Donald Trump był jednak pierwszym prezydentem, który otwarcie
podważył zaufanie do NATO jako wspólnoty bezpieczeństwa i to po
stronie głównego udziałowca Sojuszu. Bezpieczeństwo obszaru atlantyckiego Trump traktował w sposób wyraźnie transakcyjny, Sojusz określał
jako przestarzały, kontestował potrzebę obrony jednego z członków
w razie niespodziewanej agresji, a według relacji „New York Timesa”, swo2 R. Gates: Reflections on the Status and Future of the Transatlantic Alliance. Speech at the
Security and Defence Agenda seminar. Brussels, 10.06.2011.
3 Ibidem.
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ich doradców wypytywał o możliwość wycofania się z NATO4. Zarówno
to, jak i cała seria rozbieżności w innych obszarach współpracy transat‑
lantyckiej wywołały prawdziwą gorączkę w europejskich gremiach decyzyjnych.
Kryzys w stosunkach transatlantyckich zbiegł się również z podję‑
ciem referendalnej decyzji przez Zjednoczone Królestwo o wystąpieniu
z Unii Europejskiej. Ma ona wielorakie skutki, jeśli chodzi o politykę
bezpieczeństwa. Wielka Brytania jest (była) jednym z niewielu państw
UE posiadających pełne spektrum militarnych i obronno‑przemysłowych
zdolności. Po brexicie ok. 80% wydatków obronnych w NATO pochodzić
będzie od państw niebędących członkami UE. Brexit spowoduje utratę
przez UE ok. 20% zdolności wojskowych i 40% zdolności w przemyśle
obronnym5.
Co gorsza, ogólna sytuacja na świecie też nie napawa optymizmem.
W ostatniej dekadzie bezpieczeństwo międzynarodowe uległo znaczą‑
cemu pogorszeniu. Liczba ofiar cywilnych w wyniku gwałtownych
konfliktów podwoiła się, konflikty stały się bardziej chaotyczne, a bez‑
pieczeństwo ludzkie – dramatycznie się pogorszyło. Wydatki militarne
na świecie osiągnęły najwyższy poziom od zakończenia zimnej wojny,
podobnie jak międzynarodowy handel bronią, a liczba konfliktów mili‑
tarnych poważnie się zwiększyła6. Powrócił problem istotnego „ryzyka
nuklearnego”, a prowadzone przez ONZ operacje pokojowe w znacznie
większym stopniu niż w przeszłości pozbawione są jakiegokolwiek
regularnego i przewidywalnego finansowania. Kluczowe porozumienia
międzynarodowe zostały znacząco osłabione. Osiem z dziesięciu naj‑
bardziej brutalnych konfliktów ma miejsce na Bliskim Wschodzie, czyli
w bezpośrednim sąsiedztwie Europy7. Problem zmian klimatycznych
na tych obszarach zwielokrotnia zagrożenie bezpieczeństwa. Orga‑
nizacja Freedom House zauważa, że nastąpiła największa w ostatniej
dekadzie regresja pod względem praw politycznych i społecznych8.
Dlatego dzisiaj można mówić raczej o globalnym „endemicznym niebezpieczeństwie”9.
4 Trump Discussed Pulling US from NATO, Aides Say Amid New Concerns Over Russia.
“The New York Times”, 14.01.2019.
5 P. Round, B. Giegrich, Ch. Mőlling: European Strategic Autonomy and Brexit. London
2018, s. 2.
6 Za: Armaments, Disarmament and International Security. “SIPRI Yearbook” 2018.
7 “Armed Conflict Survey” 2017.
8 M.J. Abramowitz: Democracy in Crisis. Freedom House, January 2018. https://free
domhouse.org/sites/default/files/2020‑02/FH_FIW_Report_2018_Final.pdf [data dostępu:
11.11.2019].
9 Ibidem, s. 20.
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Przyjęta w 2016 roku przez UE Europejska Strategia Globalna10 miała być
odpowiedzią na tak drastyczne zmiany w środowisku międzynarodo‑
wym. Jedną z głównych koncepcji przedstawionych w dokumencie jest
wspomina tam kilkakrotnie ambicja „strategicznej autonomii”. Odnosi
się ona zarówno do autonomii decyzyjnej UE, jak i autonomii dotyczącej
jej działań. Termin ten wzbudza jednak sporo kontrowersji. Trzeba przy‑
znać, że dyskurs polityczny nie pomagał w precyzyjnym definiowaniu
problemu. Wiodący europejscy politycy, jak prezydent Francji Emma‑
nuel Macron11 czy przewodniczący Komisji Europejskiej Jean‑Claude
Juncker12, używali często sformułowania „europejska suwerenność”.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zachęcała: „My Europejczycy musimy
naprawdę wziąć swoje przeznaczenie w nasze ręce”13, a były ambasador
Francji przy NATO jako ważną część „europejskiej suwerenności” określa
wzmocnienie międzynarodowej roli waluty euro i bardziej asertywną
politykę przemysłu obronnego14.
Najdalej praktycznie idącą próbą autonomii była ta dotycząca utwo‑
rzenia niezależnego mechanizmu finansowego, który pozwoliłby ominąć
amerykańskie sankcje wobec Iranu, co miało być zachętą do niewycho‑
dzenia Iranu z tzw. porozumienia nuklearnego. Z wielu względów sytua‑
cje takie należą i należeć jednak będą do wyjątkowych. Europa długo nie
będzie zdolna do tego, aby w ważnej sprawie bezpieczeństwa międzyna‑
rodowego mogła skutecznie zadziałać przy otwartym sprzeciwie Stanów
Zjednoczonych.
W całej dyskusji bardzo ważną rolę odgrywa więc właściwa narracja
nt. WPBiO. W państwach Europy Środkowo‑Wschodniej (EŚW) istnieje
obawa, że autonomia strategiczna Europy będzie prowadzić do jej rozcho‑
dzenia się ze Stanami Zjednoczonymi. Według badania Europejskiej Rady
Polityki Zagranicznej jest to kluczowy czynnik, który różnicuje stosunek

10 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European
Union’s Foreign and Security Policy. June 2016. http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_sto
ries/pdf/eugs_review_web.pdf [data dostępu: 11.11.2019].
11 E. Macron: Initiative for Europe. 26.09.2017. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/
french‑foreign‑policy/european‑union/president‑macron‑s‑initiative‑for‑europe‑a‑sovere
ign‑united‑democratic‑europe/ [data dostępu: 11.11.2019].
12 J.‑C. Juncker: The Hour of European Sovereignty, State of the Union 2018. Europe‑
an Commission, 12.09.2018. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta‑political/files/
soteu2018‑speech_en.pdf [data dostępu: 11.11.2019].
13 Angela Merkel: Europe Must Take ‘our fate’ into Own Hands. “Politico” 28.05.2017.
https://www.politico.eu/article/angela‑merkel‑europe‑cdu‑must‑take‑its‑fate‑into‑its‑ownhands‑elections‑2017/ [data dostępu: 11.11.2019].
14 G. Errera: A Warning to Europe from the Latest Syrian Crisis. “Financial Times”
19/20.10.2019.
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do tej debaty w Europie15. Europejskie Centrum Strategii Politycznej,
będące wewnętrznym think‑tankiem Komisji Europejskiej, wymienia
tradycyjne ukierunkowanie niektórych państw na politykę przyznającą
pierwszeństwo NATO jako jedną z czterech głównych przeszkód (obok
braku woli politycznej, konserwatywnej polityki przemysłu obronnego
i fragmentacji współpracy wojskowej) w rozwoju europejskiej polityki
obronnej16. Takie podejście nie jest uzasadnione, gdyż dotyka naprawdę
kluczowej relacji pomiędzy UE a NATO, czyli pytania o fundamenty
WPBiO. Przecież z perspektywy państw EŚW amerykańskie wojska
znacząco zwiększyły swoje zaangażowanie na tzw. wschodniej flance.
Co za tym idzie, strategiczna autonomia Europy wydaje się dla nich
pomysłem niezbyt zrozumiałym. Obawy te przekładają się również na
tzw. strukturalną współpracę w polityce bezpieczeństwa i obrony UE
(ang. Permanent Structured Cooperation – PeSCo), która jest postrzegana
w Europie Środkowo‑Wschodniej jako mająca służyć rozwijaniu zdolności
wojskowych związanych z operacjami reagowania kryzysowego, czyli
realnie rzecz biorąc – w południowym sąsiedztwie Europy. W mnie‑
maniu tych państw PeSCo będzie korzystne przede wszystkim dla firm
zbrojeniowych największych państw UE17, gdyż nie ma ono związku ze
zdolnościami wojskowymi z zakresu obrony zbiorowej.
Z jednej strony, retoryka polityczna związana z ryzykiem, jakie stwa‑
rza dla Europy działalność wyjątkowo nieprzewidywalnego prezydenta
Trumpa18, odgrywa rolę mobilizującą wobec państw UE. Z drugiej zaś
strony powoduje ona dodatkowe napięcia i przesłania twarde fakty.
Gdyby europejscy członkowie NATO chcieli bez udziału USA stawić czoło
Rosji w regionalnym konflikcie konwencjonalnym, musieliby zainwesto‑
wać, według szacunków, pomiędzy 288 a 357 mld USD na przestrzeni
20 lat19.
Dlatego lepszym pomysłem jest chyba rozmowa o europejskim po‑
ziomie ambicji w ramach NATO oraz podziale zadań pomiędzy Stany
Zjednoczone i Europę, która poprzez WPBiO czy Europejską Inicjatywę
Interwencyjną może działać (autonomicznie – niezależnie) od USA. Taki
15 U. Franke, T. Varma: Independence Play: Europe’s Pursuit of Strategic Autonomy. Euro‑
pean Council of Foreign Relations, July 2018. https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/inde
pendence_play_europes_pursuit_of_strategic_autonomy [data dostępu: 11.11.2019].
16 European Political Strategy Centre: In Defence of Europe. Defence Integration as a Response to Europe’s Strategic Moment. “EPSC Strategic Notes” 2015, Issue 4.
17 J. Gotkowska: Czym jest PESCO? Miraże Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa. Warsza‑
wa 2018, s. 11.
18 Zob. L. Pastusiak: Donald Trump. Pierwszy taki Prezydent Stanów Zjednoczonych. War‑
szawa 2019.
19 D. Barrie et. al.: Defending Europe: Scenario‑based Capability Requirements for NATO’s
European Members. London 2019, s. 38.
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podział, związany ze współdzieleniem kosztów, nie może dotyczyć jedy‑
nie spraw finansowych, ale przede wszystkim zdolności i zobowiązań.
Określenie „autonomiczne działania” UE w polityce bezpieczeństwa
powinno więc odnosić się do możliwości niezależnego od USA prowadze‑
nia operacji zewnętrznych, w razie gdyby Stany Zjednoczone nie mogły,
bądź nie chciały, uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Odkładając na bok
retorykę polityczną, we wszystkich dokumentach, które dotyczą działań
WPBiO, zaczynając od Europejskiej Strategii Globalnej, przez PeSCo, pod‑
kreśla się potrzebę kompatybilności z NATO. W tzw. planie implementa‑
cyjnym dotyczącym polityki bezpieczeństwa i obrony, który był wynikiem
Europejskiej Strategii Globalnej, zakładano nowy poziom ambicji WPBiO,
który koncentruje się wokół trzech wpływających na siebie priorytetów: 1)
podniesienia świadomości WPBiO oraz zdolności odpowiedzi na kryzysy
zewnętrzne przez zintegrowane podejście, 2) wzmocnienia potencjału
WPBiO do zbudowania zdolności po stronie partnerów, co w sposób
systematyczny pozwoli zwiększyć ich odporność, 3) ochrony UE i jej
obywateli na styku bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego przez
odpowiednie zarządzanie zagrożeniami20. W planie tym podkreślono, że
wzmocniona WPBiO ma być kompatybilna z ONZ i NATO (tabela 1).
Tabela 1. Porównanie celów Europejskiej Strategii Globalnej i NATO
Europejska Strategia Globalna

NATO

Odpowiedź na konflikty poza obszarem UE i zarządzanie Zarządzanie
kryzysowe
kryzysowe
Budowanie zdolności partnerów (w ramach misji WPBiO)
Bezpieczeństwo
kooperatywne
Ochrona Unii i ich obywateli (w wymiarze zewnętrznym)
Wspólna obrona
Źródło: Opracowanie własne.

Założenia te odzwierciedlają słynną przed laty formułę „3D” byłej
sekretarz stanu USA Madelaine Albright: „nie” dla dyskryminacji, dupli‑
kacji i rozłączności („no discrimination, no duplication, no decoupling”).
Pytanie nie dotyczy więc tego, czy Europa powinna być strategicznie
autonomiczna, lecz tego, jakie realne korzyści może jej to przynieść pod
względem politycznym, operacyjnym lub przemysłowym. Realna autono‑
mia strategiczna musiałaby zawierać komponent dotyczący zarówno dzia‑
łań zewnętrznych UE, jak i obrony własnego terytorium, włączając w to
problematykę europejskich sił nuklearnych. W UE tymczasem odnotować
20 Council of the European Union: Implementation Plan on Security and Defence. Proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Vice President of the European Commission, and Head of European Defence Agency to the Council. Council
Document 14392/16, 14.11.2016.
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możemy daleko posunięty poziom konsensu co do kształtu zewnętrznej
wspólnej polityki bezpieczeństwa („B” w WPBiO), niewielki odnośnie
do wspólnej polityki obrony („O” w WPBiO), a rozmowy o europejskich
siłach nuklearnych utknęły na poziomie ogólnych, publicystycznych
dywagacji.

Mechanizmy i modele rozwoju WPBiO
a procesy integracyjne w Europie
Realizacji tak rozumianych celów służyć ma WPBiO 2.0. Należy przez
to rozumieć zaawansowany i kompleksowy projekt integracyjny, który
obejmuje WPBiO wraz z zestawem nowych instytucji bądź przedsięwzięć
dotyczących polityki bezpieczeństwa europejskiego. Projekt ten należy
traktować całościowo, aczkolwiek każdy z jego elementów składowych
jest jeszcze na wczesnym, bądź nawet zalążkowym etapie rozwoju. Trak‑
towane razem, realizowane konsekwentnie i holistycznie, mogą jednak
doprowadzić do jakościowego kroku naprzód w WPBiO, a także wzmac‑
niać i uzupełniać się wzajemnie. Warto dodać, że określenie to zapoży‑
czono z innego projektu integracyjnego, który jest na bardziej zaawanso‑
wanym etapie rozwoju, ale również przechodzi (z trudnościami) drogę
budowy wzajemnie współdziałających i wzmacniających się instytucji –
strefy euro21.
Na taki kompleksowy projekt integracyjny WPBiO 2.0 składają się:
a) strukturalna współpraca (PeSCo),
b) Europejska Inicjatywa Interwencyjna (ang. European Intervention Ini‑
tiative – EII),
c) Europejska Agencja Obronny (ang. European Defence Agency – EDA)
wraz z Dorocznym Skoordynowanym Przeglądem Obronnym (ang. Coordinated Annual Review on Defence – CARD),
d) Europejski Fundusz Obronny (ang. European Defence Fund – EDF),
e) podbudowa i nadbudowa w postaci Traktatu o Unii Europejskiej (trak‑
tat lizboński) oraz Europejskiej Strategii Globalnej.
Strukturalna współpraca PeSCo składa się z dwóch głównych kompo‑
nentów: wspólnych zobowiązań i konkretnych projektów22. Nie zakłada się
21 Zob. M. Gőtz, B.E. Nowak, W.M. Orłowski: Poland and the Euro Zone. Three Possible
Scenarios and Their Consequences. „Studia Europejskie” 2018, nr 3, s. 203–219.
22 Zob. D. Fiott, A. Missiroli, T. Tardy: Permanent Structured Cooperation: What’s in
a Name? Paris 2017.
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w niej przesunięcia zdolności obronnych pod kontrolę ponadnarodowych
instytucji UE. Najprościej można je zdefiniować jako „proces, rozpoczęty
przez grupę (awangardę) państw UE, mający prowadzić do autonomicz‑
nej zdolności militarnej, która ma umożliwić zarządzanie nawet najbar‑
dziej wymagającymi sytuacjami kryzysowymi w sąsiedztwie UE”23.
Obecnie bierze w nim udział 25 państw członkowskich, które realizują
34 projekty.
Podstawowe założenia PeSCo dotyczą zobowiązań w sprawie:
a) współpracy, biorąc pod uwagę osiągnięcie wyższego poziomu inwe‑
stycji w sprzęt obronny i w ramach m.in. zobowiązań (w szczególności
NATO) międzynarodowych;
b) zbliżania posiadanego wyposażenia obronnego poprzez identyfikację
potrzeb wojskowych, możliwości wspólnego użycia zasobów i specja‑
lizacji oraz promocji współpracy, jeśli chodzi o wyszkolenie i logistykę;
c) przedsiębrania konkretnych działań służących mobilizacji sił;
d) redukcji braków w zakresie zdolności; e) uczestnictwa w głównych
wspólnych europejskich programach wyposażenia w ramach EAO.
Oryginalny koncept PeSCo, mający swoje źródła w traktacie lizboń‑
skim, dotykał podziału WPBiO na twardy rdzeń (czy też awangardę
integracji) i peryferie. W obecnej, inkluzyjnej postaci tworzy on szeroką
platformę współpracy militarnej, która realnie nie jest zdolna w jakikol‑
wiek sposób podważać NATO. Poza ogólną chęcią rządów do przystąpie‑
nia do poszczególnych projektów nie ma w PeSCo kryteriów wejścia do
klubu, które mogłyby zdefiniować twarde wymagania i przez to znacząco
ograniczyć krąg członków.
Wstępna ocena postępu w PeSCo też nie rokuje dobrze. Projekty tam
zawarte tworzą mozaikę ukazującą brak realnych priorytetów i przy‑
wództwa24. Można je nazwać „PeSCo light”, gdyż składa się z pieniędzy
i projektów. Nie wychodzą one poza klasyczne zarządzanie kryzysowe,
więc mało prawdopodobne, że będą prowadzić do strategicznej autono‑
mii. Jak określa Marcin Terlikowski, są to projekty „głównie techniczne
lub dalekosiężne, ale niedojrzałe”25. Państwa, które najbardziej zabiegały
o PeSCo, nie zaproponowały żadnego dużego projektu dotyczącego
uzbrojenia. Pochłonąłby on de facto znaczną część Europejskiego Fun‑
duszu Obrony. PeSCo może być pomocne np. w zakresie grup bojo23 F. Mauro, F. Santopinto: Permanent Structured Cooperation: National Perspectives
and State of Play. European Parliament, Directorate General for External Policies, Brussels
2017, s. 8.
24 L. Béraud‑Sudreau, Y‑S. Efstathiou, C. Hannigan: Keeping the Momentum in European Defence Collaboration: An Early Assessment of PESCO Implementation. The International
Institute for Strategic Studies, London, May 2019.
25 M. Terlikowski: PESCO. The Polish Perspective. „Policy Paper” 2018, No. 32.
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wych, które nigdy nie zostały użyte, a od 2007 roku posiadają zdolność
operacyjną.
Poza ogólnymi problemami wynikającymi z konstrukcji PeSCo,
w najbliższej przyszłości będzie ono musiało sprostać innym wyzwa‑
niom26: zwiększeniu poziomu ambicji w warunkach utrzymania inkluzji,
utrzymaniu wiarygodności w wypadku, gdy państwa uczestniczące nie
będą wypełniały zobowiązań, oraz zapewnieniu koherencji z innymi
ważnymi dziedzinami nowo kształtującej się architektury bezpieczeństwa
europejskiego. Inne elementy WPBiO 2.0 czekają nie mniejsze wyzwania.
Europejska Inicjatywa Interwencyjna (EII) ma również luźną struk‑
turę zarządzania, aczkolwiek, w przeciwieństwie do PeSCo, członkostwo
w niej jest ekskluzywne. Zainicjowana została przez prezydenta Emmanu‑
ela Macrona w celu ułatwienia współpracy „pomiędzy siłami zbrojnymi
państw europejskich, które są chętne i zdolne do przeprowadzania misji
i operacji wojskowych podczas całego spektrum kryzysów”27. Początkowo
jej uczestnikami były: Francja, Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Holandia,
Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania, a później dołączyły jeszcze
Rumunia, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Swoją chęć zadeklarowały rów‑
nież Włochy. EII obejmuje więc państwa, które nie są członkami UE albo
nie są członkami NATO. Przyjmuje ona formułę maksymalnie elastyczną
(chodzi prawdopodobnie po prostu o przywództwo Francji, której ła‑
twiej forsować swoją wizję w takiej formule), dlatego nie jest związana
strukturami UE lub NATO28, choć prezydent Macron i kanclerz Merkel
zakładają jak najbliższy związek z PeSCo29. Deklarowane współdziałanie
EII z PeSCo będzie jednak utrudnione. Problem niepokrywającego się
członkostwa w poszczególnych projektach WPBiO 2.0 może negatywnie
oddziaływać na spójność zarządzania.
Europejska Agencja Obrony (EAO) podlega w sposób bezpośredni
Wysokiemu Przedstawicielowi UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń‑
stwa. Jej członkami są wszystkie państwa UE z wyjątkiem Danii (która
utrzymuje wyłączenie tzw. opt‑out z WPBiO). EAO ma za zadanie wspie‑
rać państwa członkowskie w koordynacji ich polityk obronnych poprzez
projekty takie, jak PeSCo, planowanie rozwoju zdolności wojskowych
26 S. Blockmans: The EU’s Modular Approach to Defence Integration: An Inclusive, Ambitious and Legally Binding PESCO? “Common Market Law Review” 2018, No. 55,
s. 1787–1788.
27 E. Macron: Initiative for Europe…
28 Zob. D. Zandee, K. Kruijver: The European Intervention Initiative. Developing a Shared
Strategic Culture for European Defence. Clingendael Report, Netherlands Institute of Interna‑
tional Relations, September 2019.
29 Meseberg Declaration. Renewing Europe’s Promises of Security and Prosperity. The Press
and Information Office of the Federal Government, No. 214, 19.07.2018.
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(ang. Capability Development Plan), rozwój programów badawczych
w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Niezwykle ważnym obszarem
z punktu widzenia całej konstrukcji WPBiO 2.0 jest Skoordynowany
Doroczny Przegląd Obronności (ang. Coordinated Annual Review on
Defence – CARD), który ma pomóc lepiej planować wydatki obronne na
poziomie narodowym, tak aby choć w podstawowym stopniu zapewnić
ich sprzęgnięcie z potrzebami WPBiO 2.0.
Dodać trzeba, że EAO, mimo że utworzona została w 2004 roku,
pewnego rozpędu nabrała dopiero w ostatnim czasie. Z kolei CARD,
wywodzący się z Europejskiej Strategii Globalnej, będzie realnie mógł się
sprawdzić dopiero w przyszłości, gdyż wzmocnione zostają jego struktury
koordynacyjne z państwami członkowskimi. Skuteczny CARD powinien
zakładać gromadzenie najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji
dotyczących planowania rozwoju systemów obronnych państw członkow‑
skich, co z kolei wymaga wysokiego poziomu zaufania w przekazywaniu
danych. Mówimy więc wciąż o projektach w ich początkowym stadium
rozwoju.
Na podobnym etapie jest również Europejski Fundusz Obronny
(ang. European Defence Fund), który ma finansować badania dotyczące
wspólnych projektów europejskich i tworzenie europejskiej bazy prze‑
mysłowej dla WPBiO. Jak dotąd na ten cel przeznaczono 500 mln EUR,
ale już w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE przewidziano
13 mld EUR (8,9 mld EUR na współfinansowanie wspólnych projektów
rozwijania zdolności obronnych, które uzupełniają finansowanie z budże‑
tów narodowych, a 4,1 mld EUR na wspólne badania). Biorąc pod uwagę
potrzeby WPBiO, są to bardzo niewielkie pieniądze, które dla europej‑
skiej strategicznej autonomii nie będą miały istotnego znaczenia. Po raz
pierwszy jednak na przedsięwzięcia WPBiO wydawane będą z budżetu
UE, co jest swoistym novum (poważnie dyskutowano, czy sytuacja taka
jest zgodna z Traktatem o Unii Europejskiej).
Projektowi WPBiO 2.0 daleko więc do rzeczywistości, oferuje on do‑
piero pewien potencjał rozwoju. Aby zrozumieć punkt startowy, warto
umiejscowić go w odpowiedniej perspektywie integracji europejskiej.
Jeśli po jednej stronie spektrum znajduje się transnarodowa koordynacja polityki, a po przeciwnej – integracja, to obecnie znajdujemy się w fazie
początkowej, opartej na mechanizmach kooperacji pomiędzy państwami
członkowskimi, a nie na tak potrzebnych mechanizmach integracji
(tabela 2). Jak dotąd nie ma jeszcze „obrony Europy” (ang. „defence of
Europe” – poziom kooperacji), nie wspominając już o „europejskiej
obronie” (ang. „European defence” – poziom integracji) czy „europejskiej
armii” (ang. „European army” – poziom federacji).
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Tabela 2. Modele współpracy i integracji w WPBiO
Kooperacja
Charakterystyka

Dlaczego?

Co?

Jak?

obecnie

Integracja
WPBiO

zdolność do zarzą‑
dzania kryzysami
poza obszarem
UE w wypadku,
gdy USA nie chcą
uczestniczyć w in‑
terwencji
PeSCo + EDA
operacyjna,
przemysłowa, + EDF + EII =
autonomiczna
zdolności
zdolność
wojskowe
wydawać
mniej, ale
dostawać
więcej

niewiążące
zobowiązania
à la carte –
podejście
modularne

wiążące zobowią‑
zania
monitorowane
przez niezależną
instytucję –
nieprzestrzeganie
może prowadzić
do wykluczenia

wspólna
obrona

początki
zdolności
do obrony
europejskiego
terytorium

Federacja
europejska armia

pełna auto‑
nomia, która
umożliwiłaby
obronę Europy,
przez Europę,
dla Europy

Europejska
Armia,
Europejska
Baza Przemy‑
wspólne
słowa
zamówienia
i Technoloobronne
giczna
w zakresie
Obrony
kierunki i de‑ kierunki i de‑
cyzje podejmo‑ cyzje podej‑
mowane za
wane za
pomocą syste‑ pomocą syste‑
mu większości mu większości
kwalifikowanej kwalifikowanej
Specjalizacja
sił

Źródło: Opracowanie własne oraz F. Mauro, F. Santopinto: Permanent Structured Cooperation:
National Perspectives and State of Play. Brussels 2017, s. 10.

Droga do skutecznej WPBiO czy znacznie dalej idącej Europejskiej
Unii Bezpieczeństwa i Obrony jest już na wstępnym etapie naznaczona
wielkimi trudnościami. Nie tylko z tego powodu, że nie ma zgody co do
finalité, czyli do czego europejska autonomia miałaby w rezultacie prowa‑
dzić. Diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach, a we wszystkich elementach
składowych WPBiO 2.0 wymienić można kilka zasadniczych wyzwań.

Perspektywy na przyszłość i dalsze reformy WPBiO
Komisja Europejska zarysowała trzy alternatywne scenariusze WPBiO,
które różnią się między sobą zakresem kooperacji/integracji. W pierwszym
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z nich WPBiO nie rozwija się daleko poza obecny poziom współpracy.
UE jedynie wspiera wysiłki państw członkowskich, ale solidarność mię‑
dzy nimi jest selektywna i zależy od przypadku. UE będzie uruchamiała
ograniczone misje cywilne i wojskowe, a jej zdolność do działania wciąż
będzie zależała od największych państw. Europejski przemysł obronny
pozostanie rozdrobniony, a ogromna większość zdolności obronnych
będzie wytwarzana i kupowana na poziomie narodowym.
W bardziej rozwiniętej opcji drugiej następuje podział zadań w za‑
kresie WPBiO. Oznacza to większą solidarność i zaufanie pomiędzy
państwami członkowskimi. Współpraca obronna państw stanie się
standardem. Znacznie zwiększy się rola Europejskiej Agencji Obrony
i Europejskiego Funduszu Obronnego. Powielanie działań i wydatków
obronnych będzie mocno ograniczone, a państwa skorzystają na znacznie
ściślejszym wspólnym planowaniu w tej dziedzinie. UE zwiększy swoją
zdolność i zakres do działania w najbardziej wymagających misjach,
a także wzmacniania w tym zakresie swoich partnerów. Znacząco roz‑
winie się również współpraca z NATO. UE stanie się bowiem głównym
graczem w działaniach poniżej progu wyznaczonego przez art. 5 traktatu
waszyngtońskiego, który dotyczy zbiorowej obrony.
Wreszcie w najdalej idącym trzecim integracyjnym scenariuszu pań‑
stwa zmierzają do utworzenia Unii Bezpieczeństwa i Obrony. Oznacza to
pełne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza art. 42 Traktatu o Unii Eu‑
ropejskiej, aczkolwiek we współdziałaniu z NATO. Siły obronne państw
członkowskich będą w takiej sytuacji znacznie bardziej zintegrowane
i zdolne do szybkiego rozmieszczenia. Będą odbywały wspólne manewry
i szkolenia. Nastąpi konwergencja podejść państw członkowskich odnoś‑
nie do strategii i percepcji problemów bezpieczeństwa, a także synchroni‑
zacja planowania budżetów obronnych. Narodowe budżety obronne będą
tworzone na podstawie planowania na poziomie UE. Pozwoli to w pełni
skorzystać z możliwości, jakie oferuje znacznie większa skala działań.
Opcje te ilustruje wykres 1.
Z kolei Instytut Studiów Strategicznych UE zarysował pięć możliwych
scenariuszy na rozwój WPBiO30:
1) „armie bonsai” – scenariusz opierający się na dotychczasowej dyna‑
mice rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony, który zakłada jedynie
podstawową współpracę; każdy rząd indywidualnie określałby swoje
obszary specjalizacji, zgodnie z interesem narodowym, ale całość nie
tworzyłaby żadnej spójnej struktury; same zdolności narodowe będą
jednak ograniczone i niewystarczające ze względów finansowych;
30 J.J. Anderson et al: Envisioning European Defence. Five Futures. Chaillot Paper No. 137,
European Union Institute for Security Studies, Paris, March 2016.
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Wykres 1. Elementy Europejskiej Unii Bezpieczeństwa i Obrony
Źródło: European Commission: Reflection Paper on the Future of European Defence, COM(2017)
315 final, Bruksela 7.06.2017.

2) „grupy obronne” – w scenariuszu zakłada się, że rządy dotrzymają
obietnic, do których się zobowiązały w kolejnych latach; projekty Eu‑
ropejskiej Agencji Obrony rozwiną się i powstaną grupy państw, które
będą współdzielić zdolności obronne; Unia Europejska zyska autono‑
mię w działaniu, ale tylko w ograniczonym zakresie;
3) „operacje pokojowe” – w tym scenariuszu UE nie podejmuje się naj‑
bardziej wymagającej integracji obronnej i operacji militarnych, za to
znacząco rozwija operacje zewnętrznego zarządzania kryzysowego
oraz wyposażenie do tego potrzebne; następuje de facto podział zadań
z NATO;
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4) „europejskie NATO” – WPBiO staje się europejskim filarem NATO, jest
z nim zintegrowana i niekonkurencyjna wobec niego;
5) „europejska armia” – zaostrzające się problemy bezpieczeństwa, a jed‑
nocześnie presja cięć w budżetach narodowych doprowadza do ekono‑
mizacji myślenia o rozwiązaniach ponadnarodowych; brak integracji
staje się groźny, gdyż żaden kraj nie jest w stanie zapewnić przywódz‑
twa w coraz bardziej wymagającej polityce bezpieczeństwa; powstają
europejskie siły zbrojne i zintegrowany system szkolenia wojskowego.
Te pięć scenariuszy może być skategoryzowane według dwóch wymia‑
rów: zakresu europejskiej zdolności do działania oraz stopnia autonomii
polityki bezpieczeństwa. Wiąże się to z czterema kluczowymi kwestiami
dla decydentów politycznych, które odnoszą się do europejskich:
1) zdolności (ich przeznaczenia),
2) zasobów (sposobu alokoacji i ilości alokowanych zasobów),
3) współpracy (przydatnośći),
4) spójności (ważności)31.
Możliwość realizacji każdego z pięciu scenariuszy uwarunkowana jest
zmiennymi zależnymi i niezależnymi. Oceniając jednak punkt wyjścia,
należy zastanowić się nad tym, co musiałoby się stać, aby dla WPBiO
popłynęły dalsze impulsy integracyjne i nastąpił jakościowy krok do
przodu. Realizacja obecnych projektów dowodzi, że sama konsekwencja
to za mało. Proces aplikowania tzw. metody wspólnotowej do polityki
bezpieczeństwa i obronności będzie bardzo trudny. Współpraca w tym
obszarze składała się do tej pory z kombinacji dwustronnych i wielo‑
stronnych porozumień, które tworzone były w sposób oddolny i odzwier‑
ciedlały zróżnicowaną geometrię. Wykorzystanie tej metody, jak widać,
przynosi rezultaty zupełnie niewspółmierne do potrzeb, choć i tak można
mówić o pewnym postępie. W ostatniej części tekstu zawartych jest kilka
rekomendacji działań, które mogą być przedsięwzięte, aby doprowadzić
do kolejnego etapu budowy WPBiO 2.0.

Wnioski i rekomendacje na przyszłość
Dla WPBiO nadszedł wreszcie moment, w którym decydenci polityczni
na poziomie UE i narodowym są świadomi tego, jakie korzyści mogą
wynikać z ekonomii skali i że tylko wspólnym wysiłkiem poczynić
można kolejne kroki naprzód. Idea mobilizowania i współdzielenia euro‑
pejskich zasobów obronnych (ang. „pooling and sharing”) w momencie,
31 Ibidem, s. 37–38.
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gdy potrzeby są tak duże, powoli doprowadza do ekonomizacji myślenia
o bezpieczeństwie Europy. Ryzyko osamotnienia w obliczu konfliktu na
kontynencie europejskim, tzn. gdy Stany Zjednoczone nie będą chciały
podjąć działań, jest dzisiaj znacznie większe niż kiedyś, o czym mówił
prezydent Emmanuel Macron w słynnym już wywiadzie dla „The
Economist”32. Poparcie USA dla Europejskiej Inicjatywy Odstraszania
(NATO) może pewnego dnia się zmienić, Europa musi być gotowa na ten
moment. Dzięki integracji w obszarze bezpieczeństwa i obronności UE
mogłaby zaoszczędzić rocznie od 25 do 100 mld EUR każdego roku (w za‑
leżności od scenariusza integracyjnego)33. Kolektywnie 28 państw UE
wydaje czteroipółkrotnie więcej na obronę niż Rosja (dane za 2018 rok).
Europa wydając jednak ponad 50% tego, co USA, na obronę, nabywa
tylko 1/10 zdolności w porównaniu do Stanów Zjednoczonych34. Dzisiaj
80% zamówień na rynku obronnym dokonywanych jest na narodowym
poziomie i prowadzi do ogromnego duplikowania i marnotrawienia
środków35. Tylko 200 mln EUR rocznie jest przeznaczane na wspólne
europejskie przedsięwzięcia badawcze.
Integracji WPBiO znacznie bardziej niż kiedyś sprzyja też opinia
publiczna. Poczucie bezpieczeństwa geopolitycznego Europejczyków
poważnie się obniżyło. Na skutek tego, według danych Eurobarometru,
3/4 z nich popiera WPBiO36, 68% chciałoby, aby UE robiła więcej w tym
obszarze, a większość (55%) popiera stworzenie europejskiej armii37. Mimo
to UE dotknięta jest tradycyjnym problemem istniejącej luki pomiędzy
zdolnościami a oczekiwaniami38.
Biorąc pod uwagę zarówno konstrukcję poszczególnych elementów
WPBiO 2.0, jak i jej całościowy mechanizm zarządzania, oczekiwać
można, że ta sytuacja szybko się nie zmieni. WPBiO 2.0. to raczej potencjał
i aspiracja na przyszłość. Warto jednak podjąć kilka kroków, które mogą
przyśpieszyć tempo integracji.
32 On the Edge of a Precipice. Macron’s stark warning to Europe. “The Economist” 9.11.2019.
33 European Defence Fund: Factsheet. March 2019. https://ec.europa.eu/commission/
news/european‑defence‑fund‑2019‑mar‑19_en [data dostępu: 11.11.2019].
34 Istituto Affari Internazionali And Centre For Studies On Federalism: The Cost of
Non‑Europe in the Defence Field. Rzym 2013.
35 Przykładowo: UE posiada 178 różnych systemów uzbrojenia, podczas gdy
USA – 30, 29 różnych rodzajów niszczycieli i fregat, podczas gdy USA – 4, 17 rodzajów
wozów bojowych i czołgów, podczas gdy USA – 1; a na jednego żołnierza wydaje czte‑
rokrotnie mniej niż USA, podczas gdy całościowy budżet obronny państw UE jest tylko
dwukrotnie mniejszy.
36 Designing Europe’s Future: Security and Defence. “Special Eurobarometer” 2017,
No. 461.
37 E. Defourny, L. Maggio: Delivering on Europe. Citizens’ view On Current and Future
EU Action. Ed. Ph. Schulmeister. Brussels 2018.
38 Zob. Ch. Hill: The Capability‑Expectation Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role. “Journal of common Market Studies” 1993, Vol. 31, No. 3, s. 305–328.
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Po pierwsze, decydenci powinni myśleć holistycznie o całym pro‑
jekcie i sposobach zarządzania. Współpraca, która jest umiejscowiona
w zorganizowanej stałej strukturze (WPBiO 2.0), może bowiem prowa‑
dzić do integracji. Przykładowo, aby proces PeSCo mógł doprowadzić do
osiągnięcia założonych celów, pięć jego filarów powinno być rozwijanych
jednocześnie: planowanie obronne, inwestycje, militarne zdolności do
działania, przemysł, aspekty operacyjne. Jeżeli te filary będą rozwijane
w różny sposób, tzn. w niezależnym od siebie tempie, nie ma mowy
o efektywnym PeSCo. Obecnie istnieje ryzyko, że w PeSCo najszybciej
będą rozwijane filary przemysłowy i technologiczny, gdzie coraz większą
rolę odgrywa Komisja Europejska.
Warto też wyciągnąć wnioski z zarządzania innymi projektami inte‑
gracyjnymi. Zarządzanie PeSCo jest jednym z najbardziej elastycznych,
jeśli chodzi o formy zacieśnionej współpracy w UE. Dobrowolna natura
zobowiązań PeSCo zakłada, że nie ma możliwości ich prawnego wyegze‑
kwowania w wypadku niewypełniania. Charakterystyczne, że w ramach
samego PeSCo podejmowanie decyzji odbywa się w sposób jednomyślny.
Oznacza to, że tempo europejskiej współpracy obronnej jest zdetermi‑
nowane przez najsłabsze ogniowo w systemie. „Podejście modularne”39,
na którym opiera się dzisiaj PeSCo, stwarza ryzyko, że stanie się ono
regularnym mechanizmem, za którego pomocą państwa będą w praktyce
stosowały wyjątki (opt‑outs). Jest ono sprzeczne z oryginalną ideą PeSCo,
gdyż prowadzić może do najmniejszego wspólnego mianownika oraz
selektywnej i fragmentacji współpracy (zamiast integracji).
Z innych projektów integracyjnych ciekawym punktem odniesienia
dla PeSCo może być Unia Gospodarcza i Walutowa (tabela 3). Można by
wprowadzić np. „europejski semestr obronny” – na wzór waluty euro.
Integracji w polityce bezpieczeństwa i obronności można również do‑
konywać, opierając się na mechanizmach rynkowych (w tym przypadku
rynek obronny). Bardzo ważny będzie kształt projektowanych rozwiązań.
Przykładowo, wiodąca rola i konsolidacja powinny nie tylko dotyczyć
największych graczy, ale pozwalać mniejszym firmom na włączenie
się w europejskie łańcuchy dostaw. Powstaje też pytanie: czy stosować
zasadę „kupuj europejskie” (ang. „buy European”)? Pozwoliłoby to na
wzmocnienie firm europejskich, biorąc pod uwagę fakt, że rynek obronny
USA jest wysoce chroniony. Jednocześnie, taka sytuacja może negatywnie
odbić się na cenie nabywanego uzbrojenia i dodatkowo zniechęcić Stany
Zjednoczone do współpracy z UE.
Rozmowa o modelach, swoistym finalité, nie jest więc rozmową abs‑
trakcyjną. Ustalenie, do czego zmierza UE, okazuje się kluczowe dla kon39 European Council Conclusions: EUCO 34/16, 15.12.2016. https://www.consilium.euro
pa.eu/media/21929/15‑euco‑conclusions‑final.pdf [data dostępu: 11.11.2019].
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Tabela 3. Porównanie Unii Bezpieczeństwa i Obrony oraz Unii Gospodarczej
i Walutowej
Proces

Cele

Jednostka
europejska zobowiązania

etap I
monitoring
instrumenty „Zacieśniona
i implementacja
współpraca”

UGiW

kryteria
z Maastricht

Komisja
Europejska,
Europejski
Bank
Centralny

euro

UGiW

UGiW wraz
z otaczającą
siecią
instytucji
(Europejski
Fundusz
Walutowy,
Unia Bankowa,
Unia Rynków
Kapitałowych,
Unia
Standardów
Socjalnych)
jako
nieodłączna
część wspólne‑
go rynku

Europej‑
ska Unia
Bezpie‑
czeństwa
i Obrony

PeSCo

Rada
Europejska,
Europejska
Agencja
Obrony

Zdolności
autono‑
miczne

WPBiO

WPBiO wraz
z otaczającą
siecią instytu‑
cji prowadzi
do Europejskiej
Unii Bez‑
pieczeństwa
i Obrony

etap II
„Integracja”

Źródło: Opracowanie własne.

strukcji mechanizmów skutecznego zarządzania. Były szef Europejskiej
Agencji Obrony sugeruje np., że ze względu na skalę wyzwań zamiast
o rozwoju WPBiO należałoby raczej mówić o europejskim poziomie am‑
bicji w ramach NATO. Wtedy państwa spoza WPBiO (Norwegia, Dania,
Wielka Brytania)40 byłyby włączone w taki proces.
Ponadto, można podjąć wiele drobniejszych inicjatyw, które tworzy‑
łyby spójną całość i nadały dochodzeniu do WPBiO 2.0 większego tempa.
Przykładowo:
40 N. Witney: Building Europeans’ Capacity to Defend Themselves. European Council
of Foreign Relations, London, June 2019. https://www.ecfr.eu/publications/summary/bui
lding_europeans_capacity_to_defend_themselves pdf [data dostępu: 11.11.2019].
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– przeznaczanie przez państwa członkowskie UE części funduszy wyni‑
kających ze wzrostu nakładów na obronność – na Europejski Fundusz
Obronny41,
– stworzenie Europejskiej Grupy Interwencji Powietrznej w ramach EII42,
– wzięcie przez UE pełnej odpowiedzialności za Kosowo, tym bardziej że
większość spośród 4 tys. żołnierzy tam ulokowanych pochodzi z UE,
– wprowadzanie do WPBiO głosowania systemem większości kwalifiko‑
wanej,
– wykorzystanie pełnego spektrum możliwości dla WPBiO, jakie stwarza
traktat z Lizbony, w szczególności art. 42.7.,
– dalsze prace nad finansowaniem użycia grup bojowych,
– prace koncepcyjne nad Europejską Radą Bezpieczeństwa43.
Europa, w coraz bardziej niepewnym i niebezpiecznym świecie,
powinna wreszcie sama sobie na te podstawowe pytania odpowiedzieć.
Argument dotyczący suwerenności państw, która jest największą prze‑
szkodą, powinien być przemyślany na nowo. Przecież waluta i granice
też były kiedyś symbolem suwerenności.

Bibliografia
Abramowitz M.J.: Democracy in Crisis. Freedom House, January 2018. https://
freedomhouse.org/sites/default/files/2020‑02/FH_FIW_Report_2018_Final.pdf
[data dostępu: 11.11.2019].
Anderson J.J. et al.: Envisioning European Defence. Five Futures. Paris 2016.
Angela Merkel: Europe Must Take ‘our fate’ into Own Hands. “Politico” 28.05.2017. https://
www.politico.eu/article/angela‑merkel‑europe‑cdu‑must‑take‑its‑fate‑intoits‑own‑hands‑elections‑2017/ [data dostępu: 11.11.2019].
Armaments, Disarmament and International Security. “SIPRI Yearbook” 2018.
“Armed Conflict Survey” 2017.
Barrie D. et al.: Defending Europe: Scenario‑based Capability Requirements for NATO’s
European Members. London 2019.
41 Zob. J. Reiter, S. Gabriel: Europejska Odpowiedź Trumpowi, Rzeczpospolita, 8.07.2018.
https://www.rp.pl/Publicystyka/307089964‑Europejska‑odpowiedz‑Trumpowi.html [data
dostępu: 11.11.2019]
42 N. Witney: Building Europeans’ Capacity…, s. 6.
43 Zob. N. Koenig: From Meseberg to Sibiu. Four Paths to European Weltpolitikfâhigkeit.
“Policy Paper” 15.11.2018, Jacques Delors Institute. https://www.delorsinstitut.de/publika
tionen/alle‑publikationen/von‑meseberg‑zu‑einer‑weltpolitikfaehigen‑eu/ [data dostępu:
11.11.2019].

Perspektywy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

201

Béraud‑Sudreau L., Efstathiou Y‑S., Hannigan C.: Keeping the Momentum in
European Defence Collaboration: An Early Assessment of PESCO Implementation.
London 2019.
Blockmans S.: The EU’s Modular Approach to Defence Integration: An Inclusive,
Ambitious and Legally Binding PESCO? “Common Market Law Review” 2018,
Vol. 55.
Briani V.: The Costs of Non‑Europe in the Defence Field. [Istituto Affari Internazio‑
nali and Centre for Studies on Federalism]. Roma 2013.
Council of the European Union: Implementation Plan on Security and Defence. Proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security
Policy, Vice President of the European Commission, and Head of European Defence
Agency to the Council. Council Document, 14392/16. Brussels 2016.
Defourny E., Maggio L.: Delivering on Europe. Citizens’ Views On Current and Future
EU Action. Ed. Ph. Schulmeister. Brussels 2018.
Designing Europe’s Future: Security and Defence. “Special Eurobarometer” 2017,
No. 461, April.
Errera G.: A Warning to Europe from the Latest Syrian Crisis. “Financial Times”,
19/20.10.2019.
European Commission: Reflection Paper on the Future of European Defence.
COM(2017) 315 final. Brussels 7.06.2017.
European Council Conclusions: EUCO 34/16, 15.12.2016. https://www.consilium.eu
ropa.eu/media/21929/15‑euco‑conclusions‑final.pdf [data dostępu: 11.11.2019].
European Defence Fund. March 2019. https://ec.europa.eu/commission/news/
european‑defence‑f und‑2019‑mar‑19_en [data dostępu: 11.11.2019].
European Political Stretegy Centre: In Defence of Europe. Defence Integration as
a Response to Europe’s Strategic Moment. “EPSC Strategic Notes” 2015, Issue 4.
Fiott D., Missiroli A., Tardy T.: Permanent Structured Cooperation: What’s in
a Name? Paris 2017.
Franke U., Varma V.: Independence Play: Europe’s Pursuit of Strategic Autonomy. Eu‑
ropean Council of Foreign Relations, July 2018. https://www.ecfr.eu/specials/
scorecard/independence_play_europes_pursuit_of_strategic_autonomy [data
dostępu: 11.11.2019].
Gates R.: Reflections on the Status and Future of the Transatlantic Alliance. Speech at
the Security and Defence Agenda seminar. Brussels, 10.06.2011.
Gotkowska J.: Czym jest PESCO? Miraże Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa. War‑
szawa 2018.
Gőtz M., Nowak B.E., Orłowski W.M.: Poland and the Euro Zone. Three Possible
Scenarios and their Consequences. „Studia Europejskie” 2018, nr 3.
Hill Ch.: The Capability‑Expectation Gap, or Conceptualizing Europe’s International
Role. “Journal of common Market Studies” 1993, Vol. 31, No. 3.
Juncker J.‑C.: The Hour of European Sovereignty, State of the Union 2018. European
Commission, 12.09.2018. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta‑political/
files/soteu2018‑speech_en.pdf [data dostępu: 11.11.2019]
Koenig N.: From Meseberg to Sibiu. Four Paths to European Weltpolitikfâhigkeit. “Policy
Paper” 15.11.2018, Jacques Delors Institute. https://www.delorsinstitut.de/pub

202

Bartłomiej E. Nowak

likationen/alle‑publikationen/von‑meseberg‑zu‑einer‑weltpolitikfaehigen‑eu/
[data dostępu: 11.11.2019].
Macron E.: Initiative for Europe. 26.09.2017. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/
french‑foreign‑policy/european‑union/president‑macron‑s‑initiative‑for‑euro
pe‑a‑sovereign‑united‑democratic‑europe/ [data dostępu: 11.11.2019].
Mauro F., Santopinto F.: Permanent Structured Cooperation: National Perspectives
and State of Play. Brussels 2017.
Meseberg Declaration. Renewing Europe’s Promises of Security and Prosperity. https://
www.elysee.fr/emmanuel‑macron/2018/06/19/meseberg‑declaration‑renewingeuropes‑promises‑of‑security‑and‑prosperity.en.
On the Edge of a Precipice. Macron’s Stark Warning to Europe. “The Economist”,
9.11.2019.
Pastusiak L.: Donald Trump. Pierwszy taki Prezydent Stanów Zjednoczonych. War‑
szawa 2019.
Reiter J., Gabriel S.: Europejska Odpowiedź Trumpowi. „Rzeczpospolita” 8.07.2018.
https://www.rp.pl/Publicystyka/307089964‑Europejska‑odpowiedz‑Trumpowi.
html [data dostępu: 11.11.2019].
Round P., Giegrich B., Mőlling Ch.: European Strategic Autonomy and Brexit. Lon‑
don 2018.
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European
Union’s Foreign and Security Policy. http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_sto
ries/pdf/eugs_review_web.pdf [data dostępu: 11.11.2019].
Stolarczyk M.: Ewolucja stanowiska Polski wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. „Studia Politicae Universitatis Silesiansis”
2013, T. 13.
Terlikowski M.: PeSCo. The Polish Perspective. “Policy Paper” 2018, No. 32.
Trump Discussed Pulling US from NATO, Aides Say Amid New Concerns Over Russia.
“The New York Times” 14.01.2019.
Witney N.: Building Europeans’ Capacity to Defend Themselves. European Council
on Foreign Relations, June 2019. https://www.ecfr.eu/publications/summary/
building_europeans_capacity_to_defend_themselves pdf [data dostępu:
11.11.2019].
Zandee D., Kruijver K.: The European Intervention Initiative. Developing a Shared
Strategic Culture for European Defence. https://www.clingendael.org/sites/
default/files/2019‑09/The_European_Intervention_2019.pdf [data dostępu:
11.11.2019].

Bartłomiej E. Nowak

Perspectives of the Common Security and Defence Policy
of the European Union
Summary: In the area of Common Security and Defence Policy (CSDP), within the last five
years the EU had achieved more than ever throughout its entire history. Taken together,
all the CSDP elements already create complex and advanced integration mechanism,
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though yet on an early stage of development and an unpredictable future. This article
aims at (a) explaining this state of affairs; (b) elaborating the mechanisms and models of
development of CSDP taking into account perspectives of integration processes in Europe;
(c) outlining future perspectives of CSDP and its necessary reforms. This chapter does
not describe Poland’s position as it would demand a separate analysis. The conclusions
nonetheless give an impetus to rethink the basic strategy regarding the CSDP, including
relations with the NATO and the USA.
Key words: security, defence, strategy, integration, European Union, CSDP
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Jaka ma być Unia Europejska?
Przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Polski
w obliczu wyborów europarlamentarnych
2019 roku

Pytanie o kształt relacji w Europie i kierunek rozwoju Unii Europejskiej
nabrało w ostatnich latach nieco innego znaczenia niż w poprzednich
dziesięcioleciach, kiedy wielokrotnie dyskutowano nad przyszłością
integracji europejskiej. Nie brakowało i wtedy dramatycznych momen‑
tów, wynikających z innych koncepcji rozwoju współpracy europejskiej,
jednakże w państwach członkowskich i społeczeństwach istniało wyraź‑
nie przeważające przekonanie, że bycie w ramach Wspólnoty/Unii nie
podlega dyskusji. Istniał też kanon niepodważanych wartości i zasad
reprezentowany przez liderów państw członkowskich lub kandydujących
do członkostwa, dotyczący rozumienia demokracji liberalnej, praw oby‑
watelskich i praworządności. Dziś te dwa aspekty są też przedmiotem
sporu. Od 2016 roku rozpoczął się brexit i pojawiające się spekulacje o ko‑
lejnych „exitach”, gdyby władza w kolejnych krajach była przejmowana
przez niechętne UE, a wyraźnie rosnące w siłę, ugrupowania. W części
krajów członkowskich władza zaczęła kwestionować pryncypia demo‑
kracji liberalnej i państwa prawa, wchodząc w konflikt z instytucjami
wspólnotowymi (choćby Węgry i Polska). I w takiej atmosferze odbywały
się wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2019 roku.
W niniejszym artykule zostaną przedstawione wypowiedzi liderów
kilku państw będących w centrum tego nowego dyskursu: Francji, Nie‑
miec, Włoch i Polski, pełniących funkcje prezydentów (Emmanuel Mac‑
ron), premierów (Angela Merkel, Mateusz Morawiecki) lub wicepremie‑
rów (Matteo Salvini). Ze względu na ograniczony rozmiar tekstu uwaga
skupiona została wyłącznie na okresie europarlamentarnych wyborów
w 2019 roku. Jednak nie one same są tu tematem (ich przebieg, wyniki itp.), ale idee i komentarze nimi wywołane.
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Zacznijmy od Francji, gdzie prezydent Emmanuel Macron1 potrakto‑
wał wybory do Parlamentu Europejskiego jako kolejną okazję do wyjścia
z programem reform dla Unii Europejskiej i był to niewątpliwie najdalej
idący projekt integracyjny.
4 marca 2019 roku ukazał się w 28 gazetach wszystkich krajów człon‑
kowskich (w 22 językach) list prezydenta Macrona do obywateli Europy, w którym apelował o podjęcie działań na rzecz odrodzenia Europy.
Zwracał uwagę w nim, że jedność europejska jest obecnie zarówno wy‑
jątkowo potrzebna, jak i wyjątkowo zagrożona, wskazując na brexit jako
symboliczny przejaw szerszego problemu, a mianowicie – rośnięcia w siłę
nacjonalistycznych tendencji, które nie wiodą do przemyślanych reform,
oparte są na gniewie, pustych obietnicach i kłamstwie lub niedomówie‑
niach – tak jak stało się w kampanii referendalnej w Wielkiej Brytanii.
W rzeczywistości projekt europejski odrodził zdewastowany kontynent
i pojednał narody. Broni także ich suwerenności w obliczu „agresywnych
strategii wielkich mocarstw”, „cyfrowych gigantów”, kryzysów wynika‑
jących z globalizacji, służąc przy tym na co dzień rozwojowi państw, spo‑
łeczeństw i ludzi. Jednak, według Macrona, istnieje też inne zagrożenie:
„status quo i rezygnacja”, obawa przywódców przed zmianami, mimo że
niezadowolenie ludzi rośnie. „Dlatego też, odporny na pokusy zamknię‑
cia się w sobie i pokusy podziałów, proponuję wspólną budowę tego
Odrodzenia wokół trzech ambicji: wolność, opieka i postęp”2 – stwierdza,
wychodząc z listą postulatów.
Po pierwsze, prezydent Macron proponuje utworzenie europejskiej
agencji ochrony demokracji, wspierającej państwa w walce z cyberprze‑
stępczością i manipulacjami w trakcie procesów wyborczych, i w tym
duchu, zakazu finansowania europejskich partii politycznych przez
obce mocarstwa oraz usuwania z Internetu przejawów mowy nienawiści
i przemocy. Po drugie, proponuje wzmocnienie strefy Schengen, co z jed‑
nej strony oznaczać musi ścisłą kontrolę granic, z drugiej – solidarność
opartą na jednolitej polityce azylowej, z jednakowymi zasadami przyjmo‑
wania i odmowy. Temu miałaby służyć europejska rada bezpieczeństwa
wewnętrznego, pełniąca zwierzchnictwo nad wspólną policją graniczną
i europejskim urzędem ds. azylowych. Z kwestiami bezpieczeństwa
1 Emmanuel Jean‑Michel Frédéric Macron (ur. 21 grudnia 1977 roku w Amiens) – pre‑
zydent Republiki Francuskiej od maja 2017 roku. Minister gospodarki, przemysłu i cyfry‑
zacji w latach 2014–2016. Z wykształcenia filozof i politolog oraz absolwent École nationale d’administration. 6 kwietnia 2016 roku założył własny ruch polityczny pod nazwą En
Marche!, odszedł z rządu i wziął udział w wyborach prezydenckich w 2017 roku jako kan‑
dydat niezależny, wygrywając je w II turze.
2 E. Macron: Na rzecz europejskiego Odrodzenia, 4.03.2019. https://www.elysee.fr/emmanu
el‑macron/2019/03/04/na‑rzecz‑europejskiego‑odrodzenia.pl [data dostępu: 21.05.2019].
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wiąże się też idea podpisania traktatu obrony i bezpieczeństwa, jasno
określającego zobowiązania państw co do współpracy z NATO, zwiększe‑
nia wydatków wojskowych, klauzuli wzajemnej obrony oraz utworzenia
europejskiej rady bezpieczeństwa (wraz z Wielką Brytanią), która by
opracowała zakres wspólnych decyzji w sferze obrony.
Kolejnym aspektem reform miałaby być ochrona rynku, ale i pra‑
cownika. A zatem zmobilizowanie środków do obrony przed nieuczciwą
konkurencją, poprzez „karanie lub zakazanie [prowadzenia – E.S.] w Eu‑
ropie przedsiębiorstw, które naruszają nasze strategiczne interesy i nasze
fundamentalne wartości, takie jak normy środowiskowe, ochrona danych
i uczciwe płacenie podatków”3, oraz system preferencji w strategicznych
gałęziach przemysłu i na rynkach publicznych dla europejskich przedsię‑
biorstw – w tym uregulowanie miejsca gigantów cyfrowych dzięki stwo‑
rzeniu systemu europejskiego nadzoru nad dużymi platformami oraz
systemu ochrony socjalnej pracowników, tak, by każdy z nich, w całej
UE, miał zagwarantowane „takie samo wynagrodzenie w tym samym
miejscu pracy i europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do
każdego kraju i omawiane zbiorowo każdego roku”4. Tworzenie nowych
miejsc pracy Macron wiąże też z finasowaniem innowacji i zapewnieniem
w nowej Europejskiej Radzie ds. Innowacji budżetu podobnego do tego,
jakim dysponują Stany Zjednoczone w tej dziedzinie.
Innowacje i rynek mają według Macrona być skorelowane z dzia‑
łaniami na rzecz ekologii i ochrony klimatu. W związku z tym miałby
powstać „europejski bank klimatyczny w celu finansowania przemiany
ekologicznej; europejska inspekcja sanitarna w celu wzmocnienia kontroli
naszej żywności; wobec gróźb ze strony środowisk lobbystycznych, nie‑
zależna ocena naukowa substancji niebezpiecznych dla środowiska
i dla zdrowia”5. Specjalne relacje należałoby rozwinąć z Afryką, z którą
Europę wiąże i będzie wiązać wspólny los, a zatem sugeruje inwestycje,
partnerstwo między uniwersytetami, edukację dziewcząt.
Według Macrona „humanizm europejski to wymóg działania”,
a zatem zamiast oddawać pole nacjonalistom, należy oddać głos ludziom,
narodom i państwom, zwołać konferencję dla Europy, która będzie plat‑
formą poszukiwania reform w UE, w tym możliwości zmiany traktatów.
Ta nowa Europa pozwoli też Wielkiej Brytanii w niej się odnaleźć. „Oby‑
watele Europy, impas brexitu jest lekcją dla nas wszystkich. Wydostańmy
się z tej pułapki, nadajmy sens nadchodzącym wyborom i naszemu
projektowi. Do was należy decyzja, czy Europa, wartości postępu, które
niesie ona ze sobą, powinny być czymś więcej niż nawiasem w historii.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Proponuję ten wybór, abyśmy razem utorowali drogę dla odrodzenia
europejskiego”6 – takimi słowami kończył swój list.
Tym listem prezydent Macron nawiązywał do swej proeuropejskiej
kampanii prezydenckiej z 2017 roku oraz wystąpienia w Sorbonie we
wrześniu 2017 roku7, kiedy obiecywał pobudzenie integracji Europy dzięki
odnowieniu francusko‑niemieckiej ścisłej współpracy przy tym zadaniu.
Jak wiadomo, niewiele wyszło wówczas z tych obietnic. W komentarzach
z 2019 roku zwracano uwagę na to, że odświeżone postulaty Macrona
przesuwają bardziej realistycznie akcent z federalizmu na współpracę
międzyrządową, mocniej podkreślają bezpieczeństwo niż konwergencję społeczną i ekonomiczną8. Ostrożność Niemiec w angażowaniu się
w zmiany została też zauważona, stąd jego nowy apel był adresowany
do wszystkich państw, i nie tyle do rządów, ile do obywateli. Jak bowiem
zauważano, Macron nie starał się wcześniej nawiązać bliskiego kontaktu
z innymi krajami niż Niemcy, nawet jeśli odwiedził wiele z nich9. Co
oczywiste, jego projekt nie miał szans tam, gdzie do władzy doszły
ugrupowania niechętne zacieśnianiu integracji lub nawet odrzucające
jej obecną formę, jak choćby Włochy, Węgry czy Polska, jednak istniał
potencjał w krajach północy. Chociaż trzeba zauważyć, mimo tych za‑
strzeżeń co do sukcesów prezydenta Macrona w relacjach z Niemcami, że
22 stycznia 2019 roku Angela Merkel i Emmanuel Macron odnowili trak‑
tat elizejski, podpisany w 1963 roku przez prezydenta Francji Charles’a de
Gaulle’a oraz kanclerza Niemiec Konrada Adenauera. Traktat ten przypie‑
czętował historyczny proces pojednania między oboma krajami. Traktat
6 Ibidem. Zob. bardzo interesującą analizę, w jakim stopniu te postulaty Macrona
wpisują się w prace/oczekiwania Komisji Europejskiej i państw członkowskich, a za‑
tem, jakie są szanse ich realizacji: Emmanuel Macron’s Renaissance vs. Reality. POLITICO’s
Team Breaks Down the French President’s Plans – and Rates Their Chances of Success. “Poli‑
tico” 5.03.2019. https://www.politico.eu/article/emmanuel‑macron‑europe‑renaissance‑vs
‑reality/ [data dostępu: 23.06.2019].
7 Zob. Sorbonne Speech of Emmanuel Macron [pełny tekst w wersji angielskojęzycznej],
26. 09.2017. http://international.blogs.ouest‑france.fr/archive/2017/09/29/macron‑sorbonne‑ver
batim‑europe‑18583.html [data dostępu: 21.07.2019].
8 Emmanuel Macron Calls for ‘EU renaissance’ ahead of Polls. BBC News. 5.03.2019.
https://www.bbc.co.uk/news/world‑europe‑47444299?intlink_from_url=https://www.bbc.
co.uk/news/topics/cjnwl8q4nv3t/emmanuel‑macron&link_location=live‑reporting‑story
[data dostępu: 17.05.2019]; G. Gotev: Macron Makes EU‑wide Appeal ‘for European renewal’.
EURACTIV.com with AFP. 5.03.2019. https://www.euractiv.com/section/future‑eu/news/
macron‑makes‑eu‑wide‑appeal‑for‑european‑renewal/ [data dostępu: 17.05.2019].
9 J. McAuley: Macron Wants to Revive Europe, but European Elections Could KillH Plans,
“Washington Post” 11.05.2019. https://www.washingtonpost.com/world/europe/macronwants‑to‑revive‑europe‑but‑european‑elections‑could‑kill‑his‑plans/2019/05/10/de3820bc71b4‑11e9‑9eb4‑0828f5389013_story.html?noredirect=on&utm_term=.6bb666b729ca
[data
dostępu: 27.05.2019].
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z Aachen (Akwizgranu) mówi m.in., że Niemcy i Francja będą „pogłębiać
swą współpracę w polityce zagranicznej, obronie, zewnętrznych i we‑
wnętrznych aspektach bezpieczeństwa i rozwoju, wspierając zdolności
Europy do niezależnego działania”10. Przyglądając się tekstowi, można
ocenić, że ten akt nie wnosi żadnych radykalnych zmian czy pomysłów
w stosunku do tego, jak kształtują się relacje między oboma krajami. Nie‑
wątpliwie jednak wpisuje się w wysiłki Macrona, by wraz z Niemcami
stworzyć nowy projekt europejski. I dlatego reakcja innych krajów była
„ostrożna”, co wyraził przewodniczący Rady Donald Tusk uczestniczący
z ramienia UE w ceremonii podpisania traktatu: „Pozwólcie mi powie‑
dzieć wprost: Dziś Europa potrzebuje jasnego sygnału z Paryża i Berlina,
że wzmocniona współpraca w małym formacie nie jest alternatywą dla
współpracy w Europie jako całości”11.
W kampanii z wiosny 2019 roku lista wyborcza partii Macrona
La Republique en Marche (LREM) nazwana Renaissance wpisała się
w szerszą platformę ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe),
głównego liberalnego nurtu w Europejskim Parlamencie, choć nie ozna‑
czało to pierwotnie formalnej koalicji. Kandydaci Renaissance prowadzili
kampanię w różnych krajach europejskich, przedstawiając się jako ruch
europejski12. 11 maja w Strasburgu spotkanie przedstawicieli ośmiu partii
liberalnych zasygnalizowało gotowość do stworzenia koalicji w nowym
Parlamencie, by wzmocnić pozycję w obliczu inicjatyw współpracy partii
antyeuropejskich, pod wodzą Matteo Salviniego i Marine Le Pen13.
Program Renaissance z 9 maja 2019 roku akcentował ekologię, prawa
kobiet, obywateli i oczywiście nawiązywał do postulatów z listu prezy‑
denta Macrona, ale w formie szczegółowych 79 propozycji, które były
wynikiem ankiet i wywiadów, obejmujących kilkadziesiąt tysięcy osób.
Na pierwszym miejscu pojawiło się oczekiwanie miliardowych inwestycji w ochronę klimatu poprzez sięgnięcie do nowych źródeł energii, ale też
wzmocnienie pozycji kobiet, potrojenie wydatków na program Erasmus,
wspólna polityka azylowa w celu wzmocnienia strefy Schengen i zwo‑
łanie konferencji dającej szansę obywatelom na reformowanie Europy.
10 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über
die deutsch‑f ranzösische Zusammenarbeit und Integration. Aachen, 22.01.2019. https://www.bun
desregierung.de/resource/blob/997532/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b760f7/2019‑0119‑vertrag‑von‑aachen‑data.pdf?download=1 [data dostępu: 23.06.2019].
11 Zob. szerzej reakcje: H. von der Burchard: Macron and Merkel’s Treaty Tests European Nerves. 22.01.2019. https://www.politico.eu/article/emmanuel‑macron‑and‑angela‑mer
kel‑franco‑german‑aachen‑treaty‑tests‑european‑nerves/ [data dostępu: 23.06.2019].
12 F. Schulz: Macron’s Party Presents Election Programme in Berlin. EURACTIV.de.
14.05.2019. https://www.euractiv.com/section/eu‑elections‑2019/news/macrons‑party‑prese
nts‑election‑programme‑in‑berlin/ [data dostępu: 21.05.2019].
13 Ibidem.
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Wspólna Europa była przedstawiana nie jako problem, ale jako rozwią‑
zanie problemów14. Stanislas Guerini, stojący na czele En Marche, mówił,
że brexit był lekcją: „Powiedz swoim obywatelom prawdę. To zadanie
rządów by wyjaśniać co UE robi i nie atakować jej. Tak, możemy zrobić
więcej w Europie – UE przyniosła pokój, przyniosła jednolity rynek, teraz
musimy zainspirować znowu ludzi nowym europejskim marzeniem”15.
Na kilka dni przed wyborami prezydent Macron apelował na łamach
40 gazet francuskich do obywateli o udział w wyborach i pokazanie
„czerwonej kartki” ruchowi Marine Le Pen16. Cała jego kampania wpi‑
sywała się w ramy stawienia oporu nurtowi nacjonalistycznemu i popu‑
listycznemu, poprzez wyjście do obywateli z pozytywnym programem
zmian w zjednoczonej Europie. Jego jednoznaczne zaangażowanie niosło
niewątpliwie ryzyko w przypadku klęski jego listy kandydatów. I był to
prawdopodobny scenariusz – po wielu miesiącach protestów „żółtych
kamizelek” oraz poważnego spadku poparcia dla niego i jego partii.
A razem z nim zostałby pogrążony propagandowo jego proeuropejski
projekt, przynosząc skutki wychodzące poza Francję, na co zwracali
uwagę komentatorzy17, szczególnie że we francuskiej opinii publicznej,
jak wskazały badania z kwietnia 2019 roku, Unia Europejska traciła
poparcie jako nieefektywna w kluczowych sferach zatrudnienia (80%)
i imigracji (82%). Tylko dla 29% Francuzów była źródłem nadziei (w 2003
roku dla 61%)18. Ostatecznie LREM uzyskał nieco mniej głosów (22,4%) niż
Zjednoczenie Narodowe Le Pen (23,3%), jednak ten wynik został odczy‑
tany jako sukces kampanii Macrona, zwłaszcza w kontekście wyborów
w innych krajach19. Zaplanowana w trakcie kampanii współpraca partii
14 Élections européennes : le programme de la liste Renaissance. 9.05.2019. https://en‑marche.
fr/articles/actualites/programme‑renaissance [data dostępu: 21.07.2019]. Szczegółowy pro‑
gram na stronie: https://eu‑renaissance.org/fr/notre‑projet [data dostępu: 21.07.2019].
15 A. Chrisafis: Macron’s Vision for Europe Faces Test in French EU Elections. “The Guar‑
dian” 24.05.2019. https://www.theguardian.com/politics/2019/may/24/macron‑vision‑foreurope‑faces‑test‑french‑eu‑elections [data dostępu: 21.07.2019].
16 A. Robert: Macron Wants a European Convention to Reform Europe. EURACTIV.fr.
21.05.2019. https://www.euractiv.com/section/eu‑elections‑2019/news/macron‑wants‑a‑con
vention‑to‑reform‑europe/ [data dostępu: 22.07.2019].
17 Zob. np. A. Chrisafis: Macron’s Vision…; J. Shields: Macron’s Reckoning: The European
Parliament Elections in France. “European Politics and Policy”, London School of Economics,
16.05.2019. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/05/16/macrons‑reckoning‑the‑europeanparliament‑elections‑in‑france/ [data dostępu: 21.07.2019].
18 Elections européennes: le pouvoir d’achat sera le critère clé du vote d’électéurs disabusés,
Odoxa. 4.04.2019. http://www.odoxa.fr/sondage/elections‑europeennes‑pouvoir‑dachatsera‑critere‑cle‑vote‑delecteurs‑desabuses/ [data dostępu: 21.07.2019].
19 Zob. np. Z. Laïdi: Why the EU Election Was a Win for Macron. “Project Syndicate”
29.05.2019.
https://www.project‑syndicate.org/commentary/why‑macron‑won‑european‑
par liament‑election‑by‑zaki‑laidi‑2019‑05 [data dostępu: 21.07.2019]; A. Nadibaidze: The
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liberalnych stała się faktem. W ramach nowego Parlamentu Europejskiego
ALDE przekształciło się w Renew Europe, z 108 członkami z 22 krajów20.
Gotowość prezydenta Macrona do rozpoczęcia procesu reform UE
może i nie spotkała się z podobnie entuzjastycznym podejściem w Niem‑
czech, tym niemniej i kanclerz Merkel21 zaprezentowała w obliczu
zbliżających się wyborów do Parlamentu jednoznacznie proeuropejskie
idee. W oficjalnym wystąpieniu w imieniu rządu przed Bundestagiem,
po swej reelekcji, w marcu 2018 roku stwierdzała, że przyszłość Niemiec
to Europa, a przyszłość Europy to „nie patchwork z małych krajów, nie
wycofanie się na pozycje izolacjonizmu i nie narodowy egoizm”22, ale
jedność europejska. Za najbardziej znaczące z punktu widzenia europej‑
skiej sceny politycznej można uznać jej wystąpienie przed Parlamentem
Europejskim w listopadzie 2018 roku23. Wtedy z pasją przekonywała, że
w obliczu różnych wyzwań i problemów jest jeszcze bardziej istotne niż
wcześniej zjednoczenie Europejczyków, a to z kolei wymaga jeszcze więk‑
szego szacunku dla siebie wzajemnie i poszanowania swych interesów,
wspólnego zrozumienia, że tolerancja „jest duszą Europy, że jest kluczowa
dla bycia Europejczykami i że tylko dzięki tolerancji możemy rozwinąć
gotowość do rozważenia i pełnej identyfikacji z potrzebami i interesami
innych. To pozwoli na stworzenie prawdziwej europejskiej solidarności,
bez której sukces podejmowanych działań jest niemożliwy”24. Wyjaśniała,
jak ważna jest solidarność, nie tylko dlatego, że stanowi część tradycji
i prawa unijnego, ale dlatego, że to istota trwania każdej społeczności.
Wymaga ona jednak też poczucia odpowiedzialności za wszystkich, zro‑
zumienia, że gdziekolwiek zasady są łamane czy naruszane jest prawo,
ma to skutki dla całej społeczności UE. I zrozumienia, że pomoc dla
innych w rzeczywistości służy też partykularnym interesom, a zatem nie
ma sprzeczności między interesem wspólnotowym i narodowym.
Euro‑elections in Microcosm: Macron versus Le Pen. “Social Europe” 29.05.2019. https://www.
socialeurope.eu/euro‑elections‑macron‑v‑le‑pen [data dostępu: 21.07.2019].
20 Zob. Renew Europe website, reneweuropegroup.eu
21 Angela Dorothea Merkel (ur. jako Angela Dorothea Kasner 17 lipca 1954 roku
w Hamburgu) – kanclerz Niemiec od 2005 roku. Przywódczyni Unii Chrześcijańsko
‑Demokratycznej (CDU) 2000–2018. Postrzegana jako de facto lider Unii Europejskiej. Uzy‑
skała doktorat z chemii w 1986, pracując jako naukowiec we wschodnich Niemczech. Do
polityki włączyła się po 1989, od 1990 roku wybierana regularnie do Bundestagu.
22 We are all part of Germany! Government Statement. 21.03.2018. https://www.bunde
skanzlerin.de/bkin‑en/news/‑we‑are‑all‑part‑of‑germany‑‑845746 [data dostępu: 18.06.2019].
23 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel to the European Parliament. Strasbourg,
13.11.2018. https://www.bundeskanzlerin.de/bkin‑en/news/speech‑by‑federal‑chancellor‑an
gela‑merkel‑to‑the‑european‑parliament‑strasbourg‑13‑november‑2018‑1550688 [data do‑
stępu: 18.06.2019].
24 Ibidem.
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Gdy proponowała utworzenie Rady Bezpieczeństwa Europejskiego
i europejskiej armii czy też wspólnego zarządzania granicami w obliczu
migracji, łącznie ze wspólną polityką azylową, jej głos współbrzmiał
z francuskimi propozycjami w zakresie polityki zagranicznej, która
powinna być jednolita w ramach wspólnoty i bezpieczeństwa. Miało to
miejsce także w innej dziedzinie – gdy zwracała uwagę na znaczenie
zwiększonego finansowania inwestycji i innowacji oraz osobny budżet
strefy euro, na zwiększoną solidarność w kosztach polityki rozwojowej
i bliskiej współpracy z Afryką. „Jestem przekonana, że Europa jest
naszą największą szansą na trwały pokój, trwały dobrobyt i bezpieczną
przyszłość – kończyła. – Dlatego nie możemy pozwolić, by ta szansa
nas ominęła. To nasza powinność wobec nas samych, a także wobec
poprzednich i przyszłych pokoleń. To oznacza, że nie możemy pozwolić,
by nacjonalizm i egoizm znalazły punkt zaczepienia w Europie. Naszą
wspólną przyszłością jest raczej tolerancja i solidarność. I o to warto
walczyć”25.
Niewątpliwie to wystąpienie było wielką pochwałą europejskiej jed‑
ności i sugestią w obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu, jakie
dziedziny funkcjonowania UE powinny być reformowane. Tym niemniej
można się zgodzić z ocenami, że wbrew pozorom (i emocjonalnej reakcji
antyintegracyjnej części członków Parlamentu) propozycje zachęcają do
zmian opartych raczej na systemie międzyrządowym niż federacyjnym,
chociaż wprowadzają kilka rozwiązań zacieśniających potencjalnie in‑
tegrację26. Jednak dalej idące reformy nie wydawały się priorytetem dla
niemieckiej kanclerz w debacie przed wyborami, inaczej niż działo się to
we Francji. Można by jej postawę określić jako „poczekajmy i zobaczmy,
co będzie możliwe”. Za to jednoznacznie apelowała do Europejczyków,
by odrzucić nacjonalizm w głosowaniu, czego przykładem może być jej
wystąpienie w Zagrzebiu, skierowane do wielotysięcznej widowni. „Pa‑
triotyzm i Europa – mówiła – nie pozostają w konflikcie ze sobą, nacjo‑
nalizm próbuje zniszczyć Europę, i musimy walczyć z nim. […] Europa
jest projektem pokojowym. […] Możemy utrzymać pokój, jeśli będziemy
reprezentować interesy wszystkich państw członkowskich i jeśli będziemy w stanie postawić siebie na miejscu innych, by zbudować mosty”27.
25 Ibidem.
26 T. Arnaldi: Is Angela Merkel Becoming a Federalist? Transl. J. Järviniemi, 21.11.2018.
https://www.thenewfederalist.eu/is‑angela‑merkel‑becoming‑a‑federalist [data dostępu:
19.06.2019].
27 I. Fischer: Merkel Urges Voters to Reject Nationalism in EU Election. ‘Europe is a peace
project,’ German Chancellor Declares in Croatia. 18.05.2019. https://www.politico.eu/article/euelections‑angela‑merkel‑hits‑campaign‑trail‑in‑croatia‑reject‑nationalism/ [data dostępu:
20.06.2019].
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W wywiadzie dla dziennikarzy ostrzegała: „Istnieją siły, nadchodzące
z różnych stron, które pogardzają naszymi wartościami i chcą zniszczyć
naszą Unię. To obejmuje brak ochrony mniejszości, kwestionowanie
podstawowych praw człowieka i korupcję w polityce. Musimy działać
zdecydowanie przeciwko temu wszystkiemu i tak będziemy robić”28.
Wybory przyniosły zwycięstwo blokowi CDU/CSU, który dostał 28,9%
głosów, plasując się na pierwszym miejscu, ale faktycznym zwycięzcą
okazali się Zieloni, dostając 20,5% głosów. Wynik chadecji bowiem jest
gorszy niż 5 lat wcześniej i oznacza spadek liczby mandatów, gdy Zie‑
loni zyskali ogromnie. Najwięcej poparcia straciła SPD (15,8%), oddając
tym samym 11 mandatów w porównaniu z poprzednimi wyborami.
Obie wiodące dotąd w polityce Niemiec partie odczytały to jako po‑
rażkę w swym dialogu z wyborcami, brak zwrócenia uwagi choćby
na wagę problemów ekologicznych dla życia Europejczyków. Zdaniem
Annegret Kramp‑Karrenbauer, wówczas przewodniczącej CDU, w pracy
rządu federalnego „brakuje dynamiki i przekonania, którego oczekują
obywatele”29. Tym niemniej, z punktu widzenia europejskiej sceny,
głosy, które padły na partie zdecydowanie proeuropejskie, przeważyły
w Niemczech.
Odmienną narrację na temat Europy i UE wiódł wicepremier Włoch,
Matteo Salvini30. Jak zauważają we Wstępie do swej książki, będącej częś‑
ciowo i jego biografią, Alessandro Franzi i Alessandro Madron, Salvini
od początku, poza chęcią rządzenia Włochami, kierował się głównie
pragnieniem uzyskania wpływu na Europę i na kształt UE, w kontekście
wyborów z maja 2019 roku31. Faktycznie rozpoczął kampanię na forum
europejskim szybko, kreując się przy tym na przywódcę nurtu podob‑
nych partii jak jego Liga. Dlatego też to on, a nie premier czy minister
spraw zagranicznych, stał się głosem rządzącej koalicji w europejskich
wyborach.
W wywiadzie dla agencji TASS, w trakcie swej wizyty w Moskwie
zapowiedział: „Następne wybory europejskie rozpoczną epokowe
zmiany odnośnie do przyszłości Europy. […] Nasi przeciwnicy mówią, że
katastrofa nadciąga, ale to tylko dotyczy ich osobistych interesów. […] Lu‑
dzie w Europie uzyskają bezprecedensową możliwość stworzenia nowej
28 Ibidem.
29 Zwycięstwo partii Merkel, sukces Zielonych i katastrofa SPD w Niemczech 27 maja 2019.
https://www.tvn24.pl/wiadomosci‑ze‑swiata,2/wyniki‑wyborow‑do‑parlamentu‑europej
skiego‑w‑niemczech‑zwyciestwo‑partii‑merkel,939255.html [data dostępu: 28.05.2019].
30 Matteo Salvini (ur. 9 marca 1973 roku w Mediolanie) – włoski polityk i dzienni‑
karz, parlamentarzysta krajowy i eurodeputowany, od 2013 roku lider Ligi Północnej,
w latach 2018–2019 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych.
31 A. Franzi, A. Madron: Matteo Salvini, Italy, Europe and the New Right. Firenze 2019.
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Unii suwerennych państw, opartych na demokratycznych zasadach”32.
W kontekście krytyki Komisji Europejskiej co do planów rządu włoskiego
podniesienia deficytu budżetowego do 2,4% w 2019 roku, oświadczył,
że reakcja ta nie jest dla niego niespodzianką: „Oni manipulowali
kukiełkami przez lata, ale teraz są zmuszeni radzić sobie z dwoma
politycznymi ruchami, których nie mogą zaszantażować ponieważ one
nie zawdzięczają niczego nikomu, a bronią interesów ludzi”33. Drugim
wątkiem jego krytyki wobec działań Komisji były sankcje wobec Rosji:
„Sankcje wobec Rosji są absurdem i będziemy starali się przekonać do
tego naszych partnerów”34 – obiecał, choć zastrzegł, że to wymaga czasu,
Włochy bowiem są elementem struktur, takich jak NATO i UE.
Minister Salvini w swych poglądach był wspierany przez premiera
Giuseppe Contego, choć ten ostatni w dużo bardziej dyplomatycznej for‑
mie starał się przedstawiać zmiany planowane przez włoskich polityków
jako służące Unii Europejskiej, ratujące ją przed upadkiem: „Bycie prze‑
ciw establishmentowi i proponowanie zmian nie oznacza bycia anty‑UE.
Wprost przeciwnie, ponieważ nam zależy na Europie, chcemy, by stała
się Europą ludzi, bliżej potrzeb ludzi”35. Zacieśniające się relacje między
Francją a Niemcami w kontekście nowych projektów integracyjnych po‑
stulowanych przez prezydenta Macrona budziły, według niego, pewne
zaniepokojenie. Odnosząc się do traktatu z Aachen, mówił, że istnieje
ryzyko zmiany dotychczasowego procesu podejmowania decyzji, pod‑
czas gdy „nie możemy pozwolić na tworzenie Unii Europejskiej różnych
geometrii”36.
W tym samym okresie, gdy prezydent Macron i kanclerz Merkel
deklarowali swą gotowość do bliższej współpracy na rzecz integracji
europejskiej, minister Salvini próbował zbudować szeroki alians z kra‑
jami, które z różnych powodów były krytycznie ocenianie przez Brukselę
i część krajów członkowskich, za ich politykę sprzeczną z zasadami
liberalnej demokracji i niechętną dalej idącym projektom integracyjnym.
W jego koncepcji zbliżające się wybory europejskie stwarzały szansę na
powstanie w Parlamencie silnego sojuszu partii, które będą mogły zmie‑
nić od wewnątrz Unię. Między innymi udał się w styczniu 2019 roku do
32 Epochal Changes with Next European Elections – Salvini. 17.10.2018. http://www.ansa.it/
english/news/2018/10/17/epochal‑changes‑with‑next‑european‑elections‑salvini_1a8c5e4d8fc4‑427d‑9228‑fd775e5ad43a.html [data dostępu: 20.06.2019].
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 S.S. Borrelli: Italian PM: We Want to Shake Things Up in Europe. 11.02.2019, uaktual‑
niony 30.04.2019. https://www.politico.eu/article/giuseppe‑conte‑interview‑shake‑up‑euro
pe‑italy/ [data dostępu: 18.07.2019].
36 Ibidem.
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Polski, by dyskutować strategię powyborczą z prezesem PiS Jarosławem
Kaczyńskim oraz z przedstawicielami rządu. Między PiS a Ligą i między
oboma liderami partii można było znaleźć sporo punktów wspólnych co
do narracji o Europie i świecie – jak niechęć do migrantów, szczególnie
muzułmańskich, obrona „tradycyjnych” wartości „świata chrześcijań‑
skiego”, sympatia do Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i krytyka
wielu rozwiązań instytucjonalnych i politycznych w UE. Jednak istniały
też różnice – przede wszystkim zdecydowanie widoczne w odniesieniu do
oceny Rosji i sankcji wobec niej, ale też to Polska była w czołówce krajów,
które nie poczuwały się do solidarności z Włochami, gdy fala migracyjna
je zalewała, a z kolei Włochy jako płatnik netto optują za ograniczeniem
funduszy dla Europy Środkowej.
Mimo że rozmowy nie przyniosły szczegółów co do możliwej współ‑
pracy w PE, Salvini oceniał je jako bardzo udane – strony zgodziły się
w kwestii znaczenia ochrony granic i wiele komplementów spotkało Salvi‑
niego, w kontekście jego działań na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji.
„Polska i Włochy będą bohaterami tej nowej europejskiej wiosny – mówił.
To jest wielkie historyczne wyzwanie, musimy przeciwstawić francusko
‑niemieckiej osi włosko‑polską oś”37. W krótkich wypowiedziach przed
spotkaniami i po nich oświadczał, że będzie wspólny plan akcji, który
„nasyci Europę świeżą krwią, nową siłą, nową energią”38. Wracał do
wątku bohaterskich dwóch krajów, które na wiosnę przyniosą odrodzenie
prawdziwych wartości europejskich, „gdzie będzie mniej finansów, mniej
biurokracji, a więcej pracy, rodziny i przede wszystkim bezpieczeństwa”39.
Ta nowa Europa powiedzie ludzi „w innym rytmie i w innym kierunku
niż Europa dzisiejsza, zarządzana przez biurokratów”40.
Jak słusznie zauważa Alexander Clarkson, ideą przyświecającą Salvi‑
niemu i tym, którzy z nim rozważali wspólną drogę, nie było zniszczenie
UE, a raczej przerobienie jej zasad, wartości i funkcjonowania w duchu
własnej ideologii. I taką wizję uważa za dużo groźniejszą, bo w przy‑
padku powodzenia tego planu byłaby to instytucja sprzyjająca projektowi
zupełnie innej Europy, możliwe że zmilitaryzowanej, by mogła bronić
37 Za: M. Broniatowski: Matteo Salvini Pledges ‘Italo‑Polish axis’ after Warsaw Talks. “Po‑
litico” 9.01.2019. https://www.politico.eu/article/matteo‑salvini‑jaroslaw‑kaczynski‑italypoland‑eu‑pledges‑italo‑polish‑axis‑after‑warsaw‑talks/ [data dostępu: 23.07.2019]; zob. też
Idem: Italian and Polish Leaders to Discuss European Election Axis. “Politico” 9.01.2019. https://
www.politico.eu/article/matteo‑salvini‑jaroslaw‑kaczynski‑italian‑and‑polish‑leaders‑todiscuss‑european‑election‑axis/ [data dostępu: 23.07.2019].
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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swej tożsamości definiowanej w duchu poglądów tego nurtu41, i wspiera‑
jąca go. Im bliżej wyborów, tym silniej Salvini lobbował za stworzeniem
sojuszu radykalnych partii, odrzucających obecne wartości Unii. Ten
europejski wymiar miał też wzmacniać jego pozycję na scenie krajowej,
gdzie napięcie w ramach koalicji rządowej wzrastało i szansa na pozby‑
cie się koalicjanta z Ruchu Pięciu Gwiazd kusiła. Projekt Salviniego nie
zyskiwał jednak tak szerokiego poparcia, centroprawicowe partie miały
wątpliwości lub odrzucały zdecydowanie współpracę z populistyczną
i radykalną Ligą, w Europie Środkowej wspomniany aspekt rosyjski był
też znaczący dla potencjalnego sojuszu. Analitycy jednak zakładali, że
Salvini bez względu na wynik wyborów będzie chciał grać do końca
znaczącą rolę albo przeszkody, albo pomostu42.
Na początku maja nowy sojusz prawicowo‑populistycznych partii zo‑
stał sformowany, a minister Salvini miał nadzieję, że stanie się on najsil‑
niejszą grupą w nowym Parlamencie. Dziesięć partii i ruchów w nim zjed‑
noczonych (m.in. Alternatywa dla Niemiec, Austriacka Partia Wolności)
nie planowało wspólnej kampanii (różnice w narodowych interesach były
widoczne), ale miało forsować wspólną wizję Europy zwalczającej imi‑
grację, „twierdzy” broniącej tradycyjnych wartości. Salvini przedstawiał
ten sojusz jako siłę stojąca na straży interesów zwykłych ludzi, mającą za
zadanie zbudować nowe marzenie europejskie, obejmujące miejsca pracy,
ochronę rodziny, bezpieczeństwo. Po drugiej stronie barykady sytuował
instytucje unijne jako zbiurokratyzowane, bezduszne, opierające się nie
na wartościach, a ekonomii i finansach. Unia Europejska stała się według
niego koszmarem dla wielu ludzi. „Nie jesteśmy ani nostalgiczni, ani
ekstremistami – mówił. – Jedyni nostalgicy są w Brukseli. My patrzymy
w przyszłość. Stara debata o prawicy i lewicy, faszystach i komunistach,
nie interesuje 500 milionów obywateli Europy. Zostawiamy tę debatę hi‑
storykom.43” Jak można było więc zauważyć, Salvini kreował potencjalną
platformę wokół narodowej suwerenności, ale też interesów obywateli,
przeciwstawiając ją machinie elit politycznych. Przy czym podziały ideo41 A. Clarkson: Thought Populists Want to Kill the EU? It’s Worse than That. They Want
to Reform It in Their Image. “Politico” 8.01.2019. https://www.politico.eu/article/populist‑atti
tude‑to‑eu‑matteo‑salvini‑far‑right/ [data dostępu: 25.06.2019].
42 E. Alessandri: Italy’s Salvini Will Be the Man to Watch in the European Parliamentary Elections. Atlantic Council, 14.05. 2019. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new‑atlan
ticist/italy‑s‑salvini‑will‑be‑the‑man‑to‑watch‑in‑the‑european‑parliamentary‑elections
[data dostępu: 25.07.2019].
43 Salvini and the Right‑Wing “European Alliance of Peoples and Nations”. “Transform!
Europe” 6.05.2019. https://www.transform‑network.net/en/focus/overview/article/ep‑2019the‑european‑left‑one‑mouth‑many‑voices/salvini‑and‑the‑right‑w ing‑european‑allianceof‑peoples‑and‑nations/ [data dostępu: 25.07.2019].
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logiczne czy różnice kulturowe lub etniczne nie były eksponowane, jak to
w dawnej narracji partii radykalnie prawicowych miało miejsce44.
Wybory rzeczywiście przyniosły zwycięstwo partii Salviniego (34,2%
głosów i wzrost o 20 mandatów), ale nie miały takiego wpływu na
kształt Europarlamentu, jak lider się spodziewał. W pierwszych chwilach
ogłaszania wyników demonstrował radość i wzruszenie, że Liga jest
partią „numer jeden” i mówił, że powierzał Niepokalanej Marii nie tyle
ten sukces, ile „przyszłość i przeznaczenie kontynentu”. Wskazywał, że
zwycięstwo odniosła nie tylko Liga, ale i Marine Le Pen we Francji, Nigel
Farage w Brytanii czy bliskie mu partie na Węgrzech i w Polsce. Misją
Ligi i tych innych ugrupowań będzie zmiana zasad UE, po latach rządów
„bankierów i biurokratów”45. A zatem w czerwcu ukonstytuowała się
w Parlamencie nowa grupa złożona z 9 państw, z największą liczbą człon‑
ków z Ligi, Zjednoczenia Narodowego Le Pen i Alternatywy dla Niemiec,
przybierając nazwę: Tożsamość i Demokracja. Liczy ona 73 deputowanych
(na 751 miejsc), co daje jej piąte miejsce, tuż za Zielonymi. Jest to oczywi‑
ście daleko poniżej oczekiwań Salviniego, gdy zaczynał kampanię przed
wyborami. Niespodziewanie też Liga utraciła rządy w kraju, próba bo‑
wiem uzyskania przez Salviniego pełni władzy doprowadziła do upadku
rządu z początkiem sierpnia, ale zamiast spodziewanych wyborów do‑
szło do powołania nowego rządu na podstawie również niespodziewanej
koalicji Partii Demokratycznej i Ruchu Pięciu Gwiazd i ponownie na czele
z Contem. Jej pierwsze deklaracje z początków września wskazywały na
złagodzenie tonu wobec Brukseli, ale też na gotowość do rewizji polityki
wobec migrantów, jednak jest to rząd, w którym utrzymanie jedności nie
będzie łatwe.
Potencjalnym członkiem sojuszu tworzonego przez Salviniego miało
być też Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Przyjrzyjmy się więc na koniec,
jak wyglądała narracja premiera Mateusza Morawieckiego46 w obliczu
44 Zob. interesująca analizę D. Halikiopoulou: Understanding the Far‑right Populists:
Focus on Their Political Message. “Social Europe” 16.05.2019. https://www.socialeurope.eu/
far‑right‑populists [data dostępu: 25.07.2019].
45 A. Giuffrida: Salvini’s Far‑right Party Tops Italy’s EU Election Polls. “The Guardian”
27.05.2019. https://www.theguardian.com/politics/2019/may/27/matteo‑salvini‑far‑right‑leag
ue‑party‑tops‑italy‑eu‑election‑polls [data dostępu: 25.07.2019]; S. Sciorilli Borrelli,
J. Barigazzi: Salvini Wins Big – but only in Italy. 27.05.2019. https://www.politico.eu/article/
european‑parliament‑election‑2019‑matteo‑salvinis‑wins‑big‑but‑only‑in‑italy/ [data do‑
stępu: 25.07.2019].
46 Mateusz Jakub Morawiecki (ur. 1968 roku we Wrocławiu), magister historii oraz
Business Administration, od grudnia 2017 roku prezes Rady Ministrów. Prezes zarzą‑
du Banku Zachodniego WBK w latach 2007–2015, wiceprezes Rady Ministrów (2015–
2017), minister rozwoju (2015–2016), a następnie minister rozwoju i finansów (2016–2018).
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zbliżających się wyborów47. Prawie rok wcześniej, w Parlamencie Eu‑
ropejskim w Strasburgu, przedstawiał on kierunki zmian w Europie,
akcentując znaczenie rozbudowanego, wzmocnionego rynku Unii, czyli
całkowitego otwarcia go na usługi. „Polska mocno optuje za tym, by
poprzez uwolnienie swobody usług doprowadzić do podniesienia
konkurencyjności całego kontynentu, a jednocześnie nie tworzyć barier
protekcjonistycznych.48” Mówiąc o fundamentalnych wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa, odniósł się do wymiaru energetycznego, obron‑
nego, wewnętrznego, w tym kwestii migracji i uchodźców. Negawał
jakiekolwiek narzucane kwoty w ich przyjmowaniu, ale deklarował
polską solidarność poprzez programy dla Afryki. „Między Polską a Par‑
lamentem Europejskim jest bardzo wiele wspólnego zarówno w powyż‑
szym zakresie, jak również w zakresie filaru Europy solidarnej, Europy
obywateli oraz Europy, która traktuje fundusze spójności i swoje polityki
solidarnościowe bardzo poważnie, przyszłościowo i rozwojowo. Za ta‑
kimi rozwiązaniami zdecydowanie optujemy”49 – stwierdzał. Wskazując
na to, że UE przeżywa kryzys, deklarował: „Chcemy pomóc jej wyjść
z tego kryzysu. Bardzo mocno wierzymy w silną Europę i silną Polskę
w silnej Europie”50.
Ten ostatni wątek powracał w okresie poprzedzającym wybory.
Przykładowo, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę premier podkreślał, że Polska będąc ofiarą dwóch zbrodniczych
systemów, rozumie doskonale, „jak ogromną wartością jest wolność indy‑
widualna oraz bycie członkiem demokratycznej wspólnoty narodów […].
Dziś, będąc aktywnym państwem członkowskim Unii Europejskiej
pokazujemy, że jesteśmy jednym z najbardziej proeuropejskich narodów.
Przyszłością Polski będzie zawsze Europa. Projekt europejski jest również
projektem polskim i naszą racją stanu jest, żeby Unia Europejska była
historią sukcesu. Dlatego wzmacnianie Unii Europejskiej jest i pozostanie
absolutnym fundamentem polskiej polityki zagranicznej”51.
47 W przypadku Polski głos można by oddać też innym politykom z rządu i faktycz‑
nemu liderowi – Jarosławowi Kaczyńskiemu, jednak wypowiedzi premiera wydają się
wystarczająco reprezentatywne na potrzeby tego tekstu.
48 Premier Mateusz Morawiecki: Bardzo mocno wierzymy w silną Europę i silną Polskę
w silnej Europie. Strasburg, 4.07.2018. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/
premier‑mateusz‑morawiecki‑bardzo‑mocno‑wierzymy‑w‑silna‑europe‑i‑silna.html [data
dostępu: 22.07.2019].
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. 9.11.2018. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wystapieniepremiera‑mateusza‑morawieckiego‑z‑okazji‑100‑rocznicy‑odzyskania.html [data dostępu:
22.07.2019].
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W kampanii wyborczej wyraźnie zarysował się wątek podkreślania
roli Polski w rozwiązywaniu problemów europejskich i jej wpływu na
decyzje UE – Polska jako bijące serce Europy, kraj, którego propozycje są
przyjmowane na forum europejskim dzięki konsekwencji rządu. Premier
Morawiecki na Konwencji PiS z 15 grudnia 2019 roku mówił: „Dziś in‑
spirujemy Europę. Polacy muszą czuć się Europejczykami pod każdym
względem. Do tego dążymy, to jest prawdziwa europeizacja, nie ekspery‑
mentowanie z obyczajowością, tylko to, żeby dorównać standardem życia
do bogatszego Zachodu. To jest możliwe i razem tego dokonamy. Tylko
my jesteśmy tego gwarantem”52. Najważniejsze jest to, aby kraje europej‑
skie „wyrwały się z pewnego marazmu, z braku zaufania obywateli do
państwa, malejącego zaufania do instytucji unijnych”53.
Noworoczny wywiad dla „Financial Times” był głosem w sporze
polskich władz z Komisją Europejską, ale też sugestią, że po wyborach
jest możliwa zasadnicza zmiana w Europarlamencie, dzięki rysującemu
się zwycięstwu szerokiego frontu partii krytycznych wobec obecnej linii
prezentowanej przez Brukselę, Berlin czy Paryż54. Wspomniane spotka‑
nie z Salvinim wpisywało się w to szukanie sojuszników. W lutym „Le
Figaro” opublikował wywiad, w którym padło wyraźnie, że Europa naro‑
dów to jedyna realistyczna koncepcja55. W trakcie lutowej konwencji PiS,
gdy pojawił się program przed wyborami 2019 roku, premier Morawiecki
zaznaczył: „Dla nas Europa, to europejskie zarobki. W tym kierunku
idziemy. Przyszłości Polski nie buduje się poprzez zamianę złotówek na
euro czy sprowadzanie zagranicznych tramwajów. Buduje się ją poprzez
zapewnianie pracy tutaj”56. Trzy tygodnie później została ogłoszona
Deklaracja Europejska PiS57. Była ona potwierdzeniem postrzegania Unii
jako miejsca, w którym zyskuje się korzyści dla poszczególnych państw.
Wśród 12 obietnic zawierała zapisy nt. korzystnego dla Polski budżetu,
równości firm na rynku unijnym, obrony polskich rolników, polityki
klimatycznej uwzględniającej polskie interesy, silnej polityki spójności,
52 M. Morawiecki: Wystąpienie Premiera na Konwencji PiS. YouTube. 15.12.2019.
http://pis.org.pl/aktualnosci/potrafimy‑rzadzic‑sprawiedliwie‑i‑uczciwie [data dostępu:
22.07.2019].
53 Ibidem.
54 Polish PM Forecast Big Changes for Brussels after EU Elections. “Financial Times”
1.01.2019. https://www.ft.com/content/380d415c‑0ab4‑11e9‑9fe8‑acdb36967cfc [data dostępu:
23.07.2019].
55 Morawiecki: « La seule solution realiste est de batir une Europe des nations ». « Le Figaro »
10.02.2019.
56 Nowa Arena Programowa. 23.02.2019. http://pis.org.pl/aktualnosci/nowaarenaprogra
mowa [data dostępu: 23.07.2019].
57 Deklaracja Europejska. 9.03.2019. http://pis.org.pl/aktualnosci/dla‑nas‑europejskoscto‑lepsze‑zycie‑polakow [data dostępu: 23.07.2019].
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tych samych standardów, ochrony granic zewnętrznych. W wywiadzie
dla „Polska. The Times” w kwietniu 2019 roku premier Morawiecki
wyjaśniał takie podejście: „Podkreślając naszą wielką miłość do UE, wal‑
czymy na europejskim ringu o swoje, o lepszą UE, a nie tylko kulimy się
w narożniku, pozwalając okładać się innym, jak to było wcześniej. Unia
Europejska to owszem wspólnota interesów, ale mocno stymulowana
przez interesy poszczególnych państw. I kto się zagapi, może zamiast
głównej roli odgrywać mniej ciekawą rolę statysty”58. Tuż przed wybo‑
rami w kolejnym wywiadzie, mówił: „Nasi konkurenci polityczni dużo
mówią o wartościach europejskich. Ale co to jest? To jakaś mgła. My mó‑
wimy o Europie w konkrecie – wyższe płace, lepsza praca, porządna poli‑
tyka prorodzinna, taka sama jakość produktów w Polsce, co w Niemczech
i Francji”59.
Narracja ta była więc z jednej strony akcentowaniem niezmiennego
przywiązania Polski do Europy i Unii, z drugiej strony – podkreślaniem
obrony w niej polskich interesów, definiowanych przez PiS jako m.in. po‑
zyskiwanie nadal finansowania ze strony programów unijnych, swoboda
rynku usług, prymat suwerennych państw nad wspólnotowymi insty‑
tucjami, ochrona przed „niechcianymi” migrantami czy uchodźcami.
Jeśli ująć to w kontekście sondaży polskiej opinii publicznej o UE z tego
okresu, to można zauważyć, iż Polacy w ogromnej większości doceniali
korzyści z członkostwa w UE (87% według Eurobarometru we wrześniu
2018 roku), 71% głosowałoby za członkostwem w UE, gdyby doszło do ta‑
kiego referendum60. Chociaż Polacy wcale nie odrzucają wspólnotowych
rozwiązań – za nimi w polityce zagranicznej jest 68%, a obronnej 79%61 –
idea Europy suwerennych narodów nie przeważa więc nad ściślejszą
integracją.
Wybory zakończyły się zwycięstwem PiS, które otrzymało 45,3%
głosów, podczas gdy Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska –
58 P. Siennicki, A. Koziński: Mateusz Morawiecki – trzymam gardę wysoko, żadnych
uderzeń w nos nie czuję. „Polska The Times” 29.04.2019. https://polskatimes.pl/mateusz‑
morawiecki-trzymam‑garde‑wysoko‑zadnych‑uderzen‑w‑nos‑nie‑czuje‑wywiad/ar/c114087561 [data dostępu: 24.07.2019].
59 K. Stańko, P. Siennicki: Mateusz Morawiecki: Wybory zdecydują czy chcemy Polski silnej
czy uległej. 24.05.2019. https://polskatimes.pl/mateusz‑morawiecki‑w ybory‑zdecyduja‑czychcemy‑polski‑silnej‑czy‑uleglej/ar/c1‑14153159 [data dostępu: 24.07.2019].
60 Eurobarometr: 87% Polaków docenia korzyści z członkostwa w UE. https://www.eu
ractiv.pl/section/demokracja/press_release/eurobarometr‑87‑polakow‑docenia‑korzysci‑zczlonkostwa‑w‑ue/ [data dostępu: 26.07.2019].
61 European Commission, Public Opinion, 1999–2019. https://ec.europa.eu/commfrontof
fice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/29/groupKy/181; https://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/29/groupKy/184
[data dostępu: 26.07.2019].
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38,4%, a również opozycyjna Wiosna – 6%. Jednak założenie, że 27 manda‑
tów pozwoli odgrywać wyjątkową rolę w nowym Parlamencie, podobnie
jak w wypadku nadziei Ligi Salviniego, nie wydaje się realistyczne.
W konkluzji można zauważyć, upraszczając, że w kampanii wyborczej
mieliśmy do czynienia z dwiema narracjami prezentowanych tu liderów
państw. Z jednej strony rysowała się próba wyjścia z całościową koncepcją
reform, prowadzących do ściślejszej integracji – z uznaniem, że wielowy‑
miarowa jedność Europy jest gwarantem jej bezpieczeństwa i rozwoju,
a Europa musi myśleć też o kontekście globalnym swej sytuacji (inne wiel‑
kie mocarstwa, globalne problemy, w tym klimat itd.). I musi to być Europa
otwarta na innych, liberalna w swych wartościach i demokratyczna.
Z drugiej strony pojawiała się też propozycja reform, ale wbudowana
w radykalną krytykę tego, co osiągnięto dotąd, i odwołująca się do ochrony
interesów narodowych, a zatem ograniczenia wspólnotowych rozwiązań
najwyżej do tych, które służyć by miały partykularnym interesom. Ta
Europa miałaby chronić chrześcijańskie wartości i tradycyjną rodzinę –
przeciwstawiane liberalnej demokracji i obyczajowej, kulturowej tolerancji.
Charakterystyczne przy tym jednak było, że obie strony odwoływały się
do „dobra i bezpieczeństwa Europy”, „ratowania UE przed upadkiem”,
a przede wszystkim, do „służenia dobru ludzi”. Wydaje się jednak, że te
narracje toczyły się równolegle i były adresowane do innego wyborcy,
trudno np. znaleźć rzetelną próbę odpowiedzi na propozycje prezydenta
Macrona czy idee kanclerz Merkel w kampanii wicepremiera Salviniego
lub premiera Morawieckiego, czy krytykę ich koncepcji. Tym niemniej
pojawiły się punkty styczne, jak uznanie, że należy reformować społeczno
‑ekonomiczny wymiar unijnej polityki, by osiągnąć rozwój, a zarazem
spójność i wyrównywanie szans, czy że należy wzmocnić bezpieczeństwo
na granicach. Praktycznie we wszystkich państwach, w tym tych tu
omówionych, kwestie europejskie były także wyjątkowo mocno wpisane
w politykę wewnętrzną, czemu pewnie te wybory zawdzięczają wszędzie
wyjątkową frekwencję i zainteresowanie społeczne. Wydaje się, że te ten‑
dencje będą towarzyszyć polityce europejskiej i w kolejnym okresie.
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What Should the European Union Be Like?
Leaders of France, Germany, Italy and Poland
in the Face of the European Parliament Elections in 2019
Summary: This article presents the statements of leaders (acting as presidents, prime
ministers or deputy prime ministers) of France (Emmanuel Macron), Germany (Angela
Merkel), Italy (Matteo Salvini) and Poland (Mateusz Morawiecki), concerning the future
of Europe/the EU. Due to the limited size of the text, attention has been focused only on
the period of European parliamentary elections in 2019. However, the elections are not the
subject themselves but the ideas and comments evoked by them. The old dispute between
the concept of a united Europe and Europe serving the interests of nations takes on a dif‑
ferent meaning in the context of global issues, social crises and economic problems, and
of undermining the values and principles of liberal democracy.
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Wpływ kanclerz Angeli Merkel
na wybory przewodniczącego
Komisji Europejskiej Unii Europejskiej
i niemieckich komisarzy

Nakreślenie tematu
Komisja Europejska zajmuje jedno z kluczowych miejsc w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. Jej obecny kształt wyłonił się w 1993 roku
po wejściu w życie traktatu z Maastricht. Jako organ wspólnotowy uwa‑
żana jest za motor integracji europejskiej i „strażniczkę” obowiązujących
traktatów. Dysponuje m.in. uprawnieniami inicjatywy legislacyjnej
(z wyjątkiem niektórych obszarów), budżetowej, prowadzi negocjacje mię‑
dzynarodowe, zarządza funduszami strukturalnymi i nadzoruje działalność unijnych agencji.
Na podstawie ustaleń traktatu z Lizbony, z uwzględnieniem wyników
wyborów do Parlamentu Europejskiego, Radzie Europejskiej przysługuje
prawo wyboru większością kwalifikowaną kandydata (Spitzenkandidat) na
przewodniczącego Komisji Europejskiej. Po zaprezentowaniu politycznego
programu w Parlamencie Europejskim organ ten może zatwierdzić kan‑
dydata, stanowiąc większością głosów członków wchodzących w skład
Parlamentu. W przypadku odmowy lub niezatwierdzenia kandydata
ponawia się procedurę, a Rada Europejska ma miesiąc na przedstawienie
nowego kandydata. Rada Unii Europejskiej, w porozumieniu z przewod‑
niczącym Komisji, ustala listę komisarzy, kierując się życzeniami państw
członkowskich, licząc, że będą to osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Następnie skład Komisji podlega kolegialnemu zatwierdzeniu przez Parla‑
ment Europejski, który przedtem przesłuchuje kandydatów na komisarzy
na posiedzeniach odpowiednich Komisji. W przypadku zatwierdzenia
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Rada Europejska mianuje Komisję, stanowiąc większością kwalifikowaną1.

I kadencja Joségo Manuela Durão Barroso (2004–2009)
Zanim kanclerz Angela Merkel objęła stanowisko szefa rządu wielkiej
koalicji CDU/CSU‑SPD jesienią 2005 roku, jako przywódczyni opozycji
odegrała pewną rolę w uformowaniu Komisji Europejskiej na lata 2004–
2009. Formalnie to jednak kanclerz Gerhard Schröder miał decydujący
głos w poszukiwaniach kandydata na stanowisko przewodniczącego
unijnej egzekutywy. Kiedy wiosną 2004 roku kierujący pracami Komisji
Romano Prodi zorientował się, że jego reelekcja nie cieszy się oczekiwa‑
nym poparciem większości państw, gdyż uważany jest za bezbarwnego
i popełniającego liczne gafy urzędnika, pozwalającego, by przywódcy
najważniejszych państw Wspólnoty zepchnęli go na boczny tor, zdecy‑
dował się powrócić do krajowej polityki i budować we Włoszech obóz
lewicy. Prodi był lewicowym liberałem pochodzącym z dużego unijnego
kraju. Skomplikowane zwyczajowe zasady obowiązujące w Unii wyma‑
gały więc, aby schedę po nim przejął konserwatywny polityk z małego
państwa. Po uzgodnieniu kandydatury przez Radę Europejską, w lipcu
2004 roku musiał go zatwierdzić Parlament Europejski. W tym gremium
po wyborach w czerwcu 2004 roku najsilniejszą frakcję tworzyli konser‑
watyści i chadecy, skupieni w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), którzy
zdobyli ponad 37% mandatów i nie zgadzali się na kolejnego socjalistę.
Polityk starający się o fotel po Prodim musiał też mieć poparcie własnego
rządu. Wiadomo też było, że powinien mówić po francusku – wtedy mógł
liczyć na poparcie Paryża2.
Kanclerz Schröder dość wcześnie, bo jesienią 2003 roku, wyszedł
z propozycją, aby ze względu na układ sił w Parlamencie Europejskim
stanowisko to objął przewodniczący CSU i premier Bawarii Edmund
Stoiber. Po uzyskaniu zgody prezydenta Francji Jacques’a Chiraca kil‑
kakrotnie próbował namówić Stoibera na kandydowanie, ale bez powo‑
dzenia. W uszczypliwym komentarzu kanclerza zamieszczonym w jego
wspomnieniach czytamy, że wedle słów szefa CSU partia miałaby się bez
1 Szerzej: A. Wierzchowska: System instytucjonalny Unii Europejskiej. Warszawa 2008;
M. Rewizorski, B. Przybylska‑Maszner: System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie
z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne. Warszawa 2012.
2 B. Koszel: Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku. Poznań
2019, s. 206.
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niego rozpaść, a on czuł się bardziej odpowiedzialny za Bawarię aniżeli
za Brukselę3.
W zaistniałej sytuacji kanclerz Schröder zasygnalizował kandyda‑
turę Güntera Verheugena na przewodniczącego KE ze względu na jego
niewątpliwe zasługi w doprowadzeniu do poszerzenia UE w 2004 roku.
Jednakże minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, lider koalicyjnej
partii Bündnis 90/Die Grünen, nie krył się z ambicjami zdobycia stanowi‑
ska szefa unijnej dyplomacji po wyborach do Bundestagu w 2006 roku. Nie
mogło być dwóch Niemców na czołowych stanowiskach w UE, dlatego
też Schröder wycofał tę kandydaturę w zamian za obietnicę utworzenia
dla Verheugena w przyszłym kolegium stanowiska wiceprzewodniczą‑
cego KE, „superkomisarza” odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze,
wyposażonego w szerokie pełnomocnictwa. Już w lutym wspólnie
z premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem i prezydentem Chirakiem
wystosowali list do Komisji, aby w obliczu trwałego kryzysu koniunk‑
turalnego zastanowić się nad powołaniem jednego resortu skupiającego
wszystkie sprawy gospodarcze. Choć Merkel jako szefowa chadeckiej
opozycji zapytana o zdanie, powątpiewała w kwalifikacje gospodarcze
potencjalnego „superkomisarza” Verheugena, miała z oporami zgodzić
się na tę kandydaturę. Dziennik „Die Welt” nie ukrywał, że chodziło
o wspólną obronę na unijnym forum interesów niemieckiej gospodarki,
a zwłaszcza przemysłu4.
Przed czerwcowym szczytem Rady Europejskiej kanclerz uzgodnił
z prezydentem Chirakiem nową kandydaturę – Guya Verhofstadta, pre‑
miera Belgii i flamandzkiego liberała, polityka zdolnego do zawierania
skutecznych kompromisów, władającego holenderskim, włoskim, angiel‑
skim i francuskim. Nie znalazło to poparcia Wielkiej Brytanii, gdyż pre‑
mier Blair nie mógł darować belgijskiemu przywódcy sprzeciwu wobec
wojny z Irakiem.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej 17–18 czerwca 2004 roku odbyła
wielogodzinna dyskusja, do której włączyli się konserwatyści z Euro‑
pejskiej Partii Ludowej. W miejsce „Baby Thatcher” Verhofstadta zapro‑
ponowali oni chadeckiego kanclerza Austrii, Wolfganga Schüssela. Ten
jednak nie był do przyjęcia przez Paryż, ponieważ w 2000 roku wszedł
w koalicję z prawicowo‑populistyczną Wolnościową Partią Austrii (FPÖ)
Jörga Haidera. Odpadła też kandydatura Brytyjczyka Chrisa Pattena,
dotychczasowego komisarza ds. polityki zagranicznej, którego dyskwa‑
lifikowała nie tylko słaba znajomość francuskiego, ale fakt, że Niemcy
3 G. Schröder: Entscheidungen. Mein Leben in der Politik. Hamburg 2006, s. 321–322;
R. Łoś: Gerhard Schröder. Blaski i cienie władzy. Łódź 2008, s. 238.
4 Verheugen soll EU‑Superkommissar werden. „Die Welt“ 9.06.2004; Schröder puscht Verheugen. „Focus” 28.06.2004.
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i Francuzi nie chcieli widzieć na takim prestiżowym stanowisku przed‑
stawiciela państwa, które nie należy do strefy euro, układu z Schengen,
a integrację europejską traktuje jako zło konieczne. Inne nazwiska, które
przewijały się w dyskusji, m.in. irlandzkiego premiera Bertiego Aherna,
premiera Belgii Jeana‑Luca Dehaene’a, portugalskiego komisarza ds. wewnętrznych Antonia Vitoriniego nie zostały zaakceptowane i sprawę
przełożono na nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej5.
W ciągu dwóch tygodni doszło do porozumienia z EPL. Niemcy
i Francja zgodziły się na objęcie stanowiska przewodniczącego Komisji
Europejskiej przez Joségo Manuela Durão Barroso, urzędującego premiera
Portugalii, przewodniczącego liberalno‑konserwatywnej partii socjal‑
demokratycznej, erudytę, profesora uniwersytetów w Lizbonie, Porto
i Genewie.
Barroso, już w 1990 roku odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi RFN,
był kandydatem szefowej CDU – Merkel, która osobiście zaangażowała
się w jego wybór. Siłą rzeczy powodowało to niechęć kanclerza Schrödera
i niemiecki przywódca tego nie ukrywał. Ale podczas szczytu państw
NATO w Stambule w dniach 28–29 czerwca 2004 roku zakomunikował
wspólnie z Chirakiem, że należy dać Barroso szansę i Niemcy są na to
„gotowe”. Był pewien, że portugalski polityk okaże się „przekonującym,
dynamicznym Europejczykiem”6.
W rzeczywistości dla rządu niemieckiego wybór Barroso stanowił
najlepsze rozwiązanie. Był on premierem niedużego, leżącego na obrze‑
żach Europy kraju Unii, mającego za sobą salazarowską przeszłość, co
uwrażliwiało go na problemy nowych członków, państw byłego bloku
radzieckiego. Wzbudzał najmniejsze opory: bezbarwny i mało konkretny.
To rodziło w Berlinie nadzieje na możliwość wpływania na jego decyzje.
Akceptowali go liberałowie, socjaliści, Brytyjczycy i Skandynawowie, nie
drażnił federalistycznymi poglądami o „Stanach Zjednoczonych Europy”,
w czym celowali luksemburski premier Jean‑Claude Juncker i Guy Ver‑
hofstadt. Z kolei Belgowie, Luksemburczycy czy Francuzi nie mogli go
oskarżyć o tendencje nacjonalistyczne i zbyt małą europejskość – grzech
pierworodny polityków brytyjskich. Potrzebny był więc przewodniczący
KE, który potrafi się stać pomostem między starą a nową Europą, a jedno‑
cześnie będzie czynnikiem łączącym federalistów i zwolenników Europy
narodów, socjalistów i liberałów7.
5 Rada Europejska w Brukseli 17–18 czerwca 2004. Konkluzje prezydencji. http://www.con
silium.europa.eu/pl/european‑council/conclusions/ [data dostępu: 16.07.2019].
6 Barroso als Kommissionspräsident nominiert. „Stern“ 29.06.2004; EU‑Kommission: „Überwältigende Mehrheit“ für Barroso. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 27.06.2004.
7 Por. P.R. Weilemann: Barroso als neuer Kommissionspräsident ernannt. Konrad Ade‑
nauer Stiftung. http://www.kas.de/wf/de/33.5931/ [data dostępu: 17.09.2018]; Sondergipfel benennt Durão Barroso als EU‑Kommissionspräsidenten. „Handelsblatt“ 29.06.2004.
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22 lipca Barroso uzyskał wotum zaufania w Parlamencie Europejskim
w Strasburgu. „Za” opowiedziało 413 europosłów na ogólną liczbę 732.
Wstrzymało się od głosu 44, a 251 było przeciwnych jego wyborowi.
Umożliwiło to rozpoczęcie konsultacji w sprawie powołania członków
nowego kolegium8.
Barrorso mając poparcie Merkel, nie przewidywał w składzie Komisji
„superkomisarza” i początkowo dawał to jasno do zrozumienia9. Za swoje
priorytety uznał zatrudnienie i wzrost gospodarczy oraz konkurencję.
Kanclerz Schröder z uporem forsował kandydaturę Verheugena, był
przekonany, że rząd i opozycja w tej sprawie będą mówić jednym gło‑
sem, ponieważ w polityce europejskiej RFN panuje jedność co do tego,
aby „przejąć w Brukseli polityczno‑gospodarczą odpowiedzialność”
(„Einmütigkeit, die wirtschaft politisch Verantwortung in Brüssel zu
übernehmen”)10.
W pierwszej połowie sierpnia kanclerzowi udało się wprowadzić
Verheugena na stanowisko komisarza ds. przedsiębiorstw i przemysłu
w Komisji Europejskiej. Miał być odpowiedzialny za europejski rynek
wewnętrzny, koordynację ważnych kwestii gospodarczych i reprezentować Komisję w Radzie ds. Konkurencyjności UE (COMPET). Indagowany
w kwestii „superkomisarza” przez dziennikarza Deutschlandfunk, wskazując na kolegialność pracy KE, Verheugen odżegnywał się od tego
sformułowania, ale przyznał, że ze względu na duże dotychczasowe niedociągnięcia istnieje pilna potrzeba koordynacji całej polityki gospodar‑
czej UE11.
Aby osłabić pozycję Verheugena w Komisji Europejskiej, Barroso
zdecydował się na powołanie aż 5 wiceprzewodniczących. 12 sierpnia
prezentując skład nowego kolegium, twardo zaznaczył, że w kierowanej
przez niego KE nie będzie „komisarzy pierwszej i drugiej kategorii, gdyż
wszyscy są tak samo ważni”12. Po przesłuchaniach w PE, obradująca
w dniach 4–5 listopada 2004 roku Rada Europejska „z zadowoleniem
przyjęła nową listę wyznaczonych członków Komisji przedstawioną przez
8 Barroso wird neuer EU‑Kommissionspräsident. Deutschlandradio. https://www.deut
schlandradio.de/barroso‑w ird‑neuer‑eu‑kommissionspraesident.331.de.html?dram:article
_id=198419 [data dostępu: 17.08.2018].
9 EU‑Superkommissar: Merkel gegen SPD‑Mann Verheugen. „Der Spiegel“ 27.06.2004.
10 Verheugen soll EU‑Superkommissar werden. „Die Welt“ 9.06.2004.
11 EU soll wettbewerbsfähigste Region der Welt werden. Interview mit Günter Verheugen,
künftiger EU‑Kommissar für Unternehmen und Industrie. Deutschlandfunk. 13.08.2004. https://
www.deutschlandfunk.de/eu‑soll‑wettbewerbsfaehigste‑region‑der‑welt‑werden.694.de.
html?dram:article_id=61283 [data dostępu: 11.12.2018].
12 Der designierte Kommissionspräsident Barroso stellt seine Mannschaft vor. European
Commission. 12.08.2004. http://europa.eu/rapid/press‑release_IP‑04‑1029_de.htm [data dostę‑
pu: 11.12.2018].
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nominowanego Przewodniczącego José Manuela Barroso”13. Po ostatecz‑
nym zatwierdzeniu – co przeszło z pewnymi trudnościami – listy przez
PE 18 listopada (449 „za”; 149 „przeciw” i 82 wstrzymujących się) Komisja
w składzie 27‑osobowym rozpoczęła działalność 22 listopada 2004 roku
i jej I kadencja trwała do 31 października 2009 roku.

II kadencja Barroso (2009–2014)
Kadencja pierwszej Komisji Europejskiej kierowanej przez Barroso upły‑
wała w wyjątkowo niesprzyjającym klimacie politycznym, gospodar‑
czym i społecznym w UE. Ze względu na dramatyczny rozwój kryzysu
w strefie euro i w oczekiwaniu na drugie referendum w Irlandii, co
umożliwiłoby wejście traktatu z Lizbony w życie, pilną koniecznością stał
się więc wybór nowego przewodniczącego i nowego kolegium. Sytuacja
nie była przejrzysta, ponieważ po wyborach do PE w czerwcu 2009 roku
dopiero konstytuowały się grupy polityczne i to od nich zależało osta‑
teczne poparcie dla kandydatów. Przewidziany na posiedzeniu Rady
Europejskiej w dniach 18–19 czerwca 2009 roku wybór przewodniczącego
zakończył się tylko konkluzją o podjęciu „pierwszych działań w procesie
nominowania przewodniczącego kolejnej Komisji”14.
Kiedy Martin Schulz w imieniu socjalistów z Parlamentu Euro‑
pejskiego w maju i czerwcu 2009 roku deklarował, że nie będzie z ich
strony poparcia dla reelekcji „neoliberalnej” Komisji i słabego przewod‑
niczącego15 oraz że lepszym kandydatem byłby Verhofstadt, Barroso
zareagował listem do członków Rady Europejskiej, gdzie złożył obietnice
przezwyciężenia kryzysu i stworzenia sielankowej Europy obywateli ko‑
rzystających ze swoich praw i wolnej od zagrożeń klimatycznych, czym
miał zadowolić socjaldemokratów i liberałów16.
Okazało się, że kwestia reelekcji Barroso przesądzona została jeszcze
na tydzień przed szczytem Rady Europejskiej. Kanclerz Merkel uzgod‑
13 Rada Europejska w Brukseli 4/5 listopada 2004 r. Konkluzje prezydencji. http://www.con
silium.europa.eu/pl/european‑council/conclusions/ [data dostępu: 11.12.2018].
14 Rada Europejska w Brukseli 18–19 czerwca 2009. Konkluzje prezydencji. http://www.con
silium.europa.eu/pl/european‑council/conclusions/ [data dostępu: 11.12.2018]; A. Krecz‑
mańska: Problem wyboru nowej Komisji Europejskiej w 2009 r. „Biuletyn PISM” 16.06.2009.
15 Schulz gegen zweite Amtszeit von Barroso. Deutschlandfunk. 18.06. 2009. https://www.
deutschlandfunk.de/schulz‑gegen‑zweite‑amtszeit‑von‑barroso.694.de.html?dram:article_
id=67261 [data dostępu: 12.12.2018].
16 EU‑Gipfel: Barroso, der Krisengewinner. „Focus” 19.06.2009.
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niła z prezydentem Nicolasem Sarkozy’m w Paryżu ten szybki wybór,
motywując to oczekiwaniami ze strony Parlamentu Europejskiego
i problemami związanymi z referendum w Irlandii17. W rzeczywistości,
najważniejsi przywódcy unijni zadowoleni byli ze słabych przewodniczą‑
cych Komisji Europejskiej, gdyż to oni – a nie posiadający własne zdanie
szef Komisji – mieli stać w świetle dziennikarskich fleszy i kamer filmo‑
wych, Liderzy głównych państw unijnych wyciągnęli naukę z historii,
kiedy to w latach 1985–1995 na wyjątkową samodzielność wybił się
Jacques Delors, potrafiący przeciwstawić się tak potężnym politykom, jak
kanclerz Helmut Kohl, prezydent Jacques Chirac czy premier Margaret
Thatcher. 16 września 2009 roku Parlament Europejski zaakceptował kan‑
dydaturę Barroso. Umożliwiło to 27 listopada podział resortów i zakresu
obowiązków nowych komisarzy. Po przesłuchaniach w Parlamencie Eu‑
ropejskim, obfitujących w różne niespodzianki, ostatecznie kształt nowej
Komisji zatwierdzony został dość późno, bo 9 lutego 2010 roku18.
Termin wyboru nowego przewodniczącego i składu jego Komisji zbiegł
się z wyborami parlamentarnymi w Niemczech. Po powstaniu koalicji
chadecko‑liberalnej Merkel zachowała sobie wpływ na nominację kandy‑
data na komisarza. Jeszcze w 2008 roku złożyła propozycję swojemu bli‑
skiemu zaufanemu Peterowi Hinzemu – parlamentarnemu sekretarzowi
stanu w Ministerstwie Gospodarki i Technologii, a od lutego 2007 roku –
koordynatorowi rządu ds. lotnictwa i ruchu lotniczego. Ten jednakże
odmówił i wolał pozostać w Ministerstwie19. W tej sytuacji wybór padł
na Günthera Oettingera (CDU) premiera Badenii‑Wirtembergii krytyko‑
wanego przez SPD i Zielonych, uważanego za polityka „regionalnego”
nieangażującego się na rzecz integracji europejskiej20.
Według doniesień prasowych kandydatura Oettingera była „trzecim
wyborem” Merkel, a jej relacje z przywódcą tego południowego landu
nie należały do najlepszych. Miał odmówić kanclerz nowy minister śro‑
dowiska Norbert Röttgen i premier Hesji Roland Koch, który zamierzał
17 Neuer Schwung für Europa. Die Bundeskanzlerin. 11.06.2009. https://www.bunde
skanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reiseberichte/fr‑2009‑06‑11‑paris.html [data dostępu: 12.12.2018]; Merkel und Sarkozy für eine zweite Amtszeit von Barroso. 11.06.2009. https://
www. aargauerzeitung.ch/schweiz /merkel‑und‑sarkozy‑fuer‑eine‑zweite‑amtszeit‑von‑bar
roso‑1697505 [data dostępu: 17.12.2018].
18 Barroso: Radikale Abwendung vom Status quo. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
9.02.2010. Por. W. Smoczyński: Silny skład nowej Komisji Europejskiej. „Polityka” 27.11.2009.
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1501167,1,silny‑sklad‑nowej‑komisji‑euro
pejskiej.read?page=19&moduleId=4781 [data dostępu: 18.12.2018].
19 Nachfolger für EU‑Kommissar Verheugen: Merkel will Peter Hintze. „Frankfurter Allge‑
meine Zeitung“ 12.06.2008.
20 Oettinger wird neuer deutscher EU‑Kommissar. Tagesschau. https://www.tagesschau.
de/inland/oettinger116.html [data dostępu: 18.12.2018].
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pozostać na swoim stanowisku. Z kolei Merkel nie pozwoliła na przeno‑
siny do Strasburga i Brukseli dotychczasowej minister ds. rodziny, osób
starszych, kobiet i młodzieży Ursuli von der Leyen21.
W nowej Komisji Niemcy byli zainteresowani najważniejszymi resor‑
tami: gospodarką, finansami bądź uzyskującą coraz bardziej na znaczeniu
energią. Już w końcu października 2009 roku Barroso bez żadnej szerzej
konsultacji szybko zgodził się z propozycją Merkel, aby sprawami energii
i bezpieczeństwa energetycznego w UE zajął się Oettinger. Nie posiadał
on w tym obszarze żadnego doświadczenia, ale zaskakująco dobrze wy‑
padł na przesłuchaniu przez Parlament Europejski, gdzie pokazał wolę
i chęć zaangażowania się w przejmowane obowiązki22.

Jean‑Claude Juncker (2014–2019)
1 lipca 2014 roku, na krótko przed końcem II kadencji Komisji Barroso,
która upływała we wrześniu 2014 roku, Oettinger objął stanowisko wi‑
ceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Zostało ono opuszczone przez
Viviane Reding i Antonia Tajaniego, którzy z sukcesem kandydowali
w czerwcu do Parlamentu Europejskiego.
Dobrze oceniany we własnej partii Oettinger jednogłośnie już
w czerwcu 2014 roku został zaakceptowany przez kanclerz Merkel i pre‑
zydium CDU na stanowisko komisarza w nowej Komisji na lata 2014–2019,
ale jeszcze bez określenia zakresu obowiązków. Przewodniczący grupy
CDU/CSU w Parlamencie Europejskim Herbert Reul zasugerował, że
najlepszym rozwiązaniem byłoby objęcie przez Oettingera spraw związa‑
nych z konkurencją23.
Nominację byłego premiera Badenii‑Wirtembergii poprzedził spór
w łonie wielkiej koalicji, ponieważ SPD przymierzała się do obsady sta‑
nowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Martina Schulza,
szefa frakcji socjalistycznej w Europarlamencie. Przedwyborcze son‑
daże sygnalizowały przewagę europejskich socjaldemokratów, dlatego
Schulz wystąpił z koncepcją „Spitzenkadidata”. Nowy przewodniczący
21 Posten in Brüssel: Oettinger war als EU‑Kommissar für Merkel nur dritte Wahl. „Der
Spiegel“ 31.10.2009; Oettinger war nur dritte Wahl von Angela Merkel. „Die Welt“ 31.10.2009;
Oettinger nach Brüssel: EU‑Kommissar von Merkels Gnaden. „Handelsblatt“ 26.10.2009.
22 D. Junkers: Ankunft in Europas Zentrale der Macht. „Frankfurter Rundschau“
18.02.2010.
23 EU‑Kommissar: Merkel will Oettinger im Amt halten. „Der Spiegel“ 23.06.2014; Merkel
will Oettinger als EU‑Kommissar halten. „Die Zeit“ 23.06.2014.
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KE miał więc być wyłoniony odpowiednio wcześnie przez największe
ugrupowanie w PE, która wygra wybory europejskie. W ten sposób szef
Europarlamentu chciał ograniczyć pole Merkel do politycznych mane‑
wrów. Chłodna kalkulacja wyborcza nie dawała mu jednak szans na taki
transfer – do tej funkcji musiałaby go zaproponować niemiecka kanclerz,
która nie zamierzała promować na to stanowisko ważnego polityka kon‑
kurencyjnej SPD. Ambicje i nadzieje Schulza na objęcie roli szefa Komisji
w 2014 roku zostały więc dość szybko powściągnięte. Żadna z wielkich
partii w PE, dysponując nawet poparciem mniejszych ugrupowań, nie
uzyskałaby koniecznej większości do wskazania kandydata do obsadze‑
nia stanowiska przewodniczącego KE. Chadecy i socjaliści zmuszeni byli
pójść na kompromis, bo w przeciwnym razie o obsadzie tego czołowego
stanowiska szefa europejskiej egzekutywy zadecydowaliby wyłącznie
szefowie rządów lub państw24. Orientując się w sytuacji i nie chcąc
pozostawiać całkowitej swobody wyboru Radzie Europejskiej, Schulz
zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europarlamentu na rzecz
stanowiska zastępcy szefa Komisji z teką bliżej nieokreślonego ważnego
resortu gospodarczego. Wobec takiego obrotu spraw kanclerz Merkel
26 maja zwołała naradę przywódców partyjnych w Berlinie z udziałem
szefów CSU Horsta Seehofera i SPD Sigmara Gabriela. Kanclerz dała jasno
do zrozumienia, że nie zamierza zrezygnować z funkcji komisarza dla
chadeka i pozbyć się dobrze ocenianego w Brukseli Oettingera. Podkreślała, że to właśnie zwycięska Europejska Partia Ludowa ma prawo do
desygnowania niemieckiego kandydata na eurokomisarza. Ostatecznie
niemieccy socjaldemokraci zrezygnowali z wystawienia własnego kandy‑
data na komisarza. Postawili jednak warunki: SPD zaakceptuje komisarza
z ramienia chrześcijańskiej demokracji, pod warunkiem, że Schulz zosta‑
nie ponownie wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
i jego wybór nastąpi przed wyborem nowego przewodniczącego Komisji
Europejskiej25.
Wprawdzie 18 czerwca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim ponownie wybrała Schulza na
swojego przewodniczącego, ten jednak szybko złożył urząd. Po uzgod‑
nieniach z Manfredem Weberem z frakcji chadeckiej 1 lipca 2014 roku
Schulz został wybrany ponownie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
24 Juncker und Schulz kämpfen um Mehrheit im Parlament. Deutsche Welle. 27.05.2014.
https://www.dw.com/de/juncker‑und‑schulz‑k%C3%A4mpfen‑um‑mehrheit‑im‑parlament/
a‑17663616 [data dostępu: 15.12.2018].
25 Polityczny handel w Berlinie. SPD rezygnuje ze stanowiska eurokomisarza. Deutsche Welle.
20.06.2014. https://www.dw.com/pl/polityczny‑handel‑w‑berlinie‑spd‑rezygnuje‑ze‑stano
wiska‑eurokomisarza/a‑17724639 [data dostępu: 17.12.2018].
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Pierwszeństwo w wyborach na stanowiska w Komisji Europejskiej za‑
rezerwowane było dla urzędu przewodniczącego. Jeszcze w październiku
2013 roku kanclerz Merkel zastrzegła, że nie będzie żadnego „automaty‑
zmu” w wyborze nowego przewodniczącego, zależnego od wyborów do
Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku. Okazało się jednak, że po
zwycięskich dla Europejskiej Partii Ludowej wyborach do PE, gdzie na
751 mandatów obsadziła ona 213, chadecy twardo zamierzali wykorzystać
zapisy traktatu lizbońskiego. Wysunęli kandydaturę dobrze się czującego
na brukselskich salonach wieloletniego premiera Luksemburga Jeana
‑Claude’a Junckera26. Doniesienia prasowe wskazywały, że początkowo
Merkel ulegając presji grożącego wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
z UE premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, miała sprzeciwiać się
tej nominacji, ale zmieniła zdanie i na spotkaniu katolików niemieckich
w Regensburgu w końcu maja dość niespodziewanie oficjalnie poparła
Junckera. Zapowiedziała, że prowadzi rokowania „w takim duchu, aby
Juncker mógł zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej”27.
Wcześniejsze spotkanie Rady Europejskiej 27 maja w Brukseli stało
pod znakiem sporów i dyskusji. Poproszono przewodniczącego Rady
Europejskiej Hermana van Rompuya o rozpoczęcie konsultacji z rządami
poszczególnych państw członkowskich. Trwały one do końca czerwca
i ostatecznie uzgodniono kompromisową osobę Junckera jako kandydata
Rady Europejskiej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 26–27 czerwca 2014 roku
wybór został przyjęty przez unijnych przywódców28.
15 lipca dużą przewagą głosów kandydaturę przyjął Parlament Euro‑
pejski. Desygnowany na szefa Komisji Europejskiej Juncker przedstawił
10 września w Brukseli skład swojego przyszłego zespołu, ale nie obyło
się zgrzytów. Francja zamierzała desygnować na prestiżowe stanowisko
komisarza ds. gospodarki, wspólnej waluty i ceł byłego ministra finansów
26 Spekulowano też na temat szans premier Danii Helle Thorning‑Schmitt i ministra
spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego. Zob. D. Vates: Merkel rudert gegen Juncker. „Frankfurter Rundschau“ 10.06.2014.
27 Merkel unterstützt Juncker. „Frankfurter Rundschau“ 30.05.2014; Merkel unterstützt
Europawahl-Sieger Juncker. „Stern“ 30.05.2014; Merkel: Juncker soll EU-Kommissionspräsident
werden. „Der Tagesspiegel“ 30.05.2014
28 Merkel wollte Juncker blockieren. „Die Zeit” 1.06.2014; EU-Kommissionspräsident:
Merkel legt sich auf Juncker fest. „Der Spiegel“ 30.05.2014; Wer wird Kommissionspräsident?:
Merkel steht zu Juncker – und will die Briten nicht verlieren. „Frankfurter Allgemeine Zei‑
tung“ 2.06.2014; Rada Europejska 26–27 czerwca 2014 r. Konkluzje. http://www.consilium.
europa.eu/pl/european-council/conclusions/ [data dostępu: 12.12.2018]; Walka o stołek szefa KE. Czy ktoś gra na zwłokę? Deutsche Welle. 28.05.2014. https://www.dw.com/pl/walkao-sto%C5%82ek-szefa-ke-czy-kto%C5%9B-gra-na-zw%C5%82ok%C4%99/a-17667199. [data
dostępu: 12.12.2018].
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Pierre’a Moscoviciego. Przeciwko tej kandydaturze wypowiedzieli się
politycy i europosłowie CDU, zarzucając Francuzowi rozrzutność i brak
dyscypliny w kierowaniu finansami państwa francuskiego. Merkel była
podobnego zdania, ale decydujący okazał się głos nowego przewodniczą‑
cego. To Moscovici objął tekę ds. ekonomicznych i finansowych, podatków
i ceł, a Oettinger przewidywany przez Merkel na obsadę dotychczasowego
stanowiska lub urzędu komisarza ds. handlu musiał się zadowolić mniej
eksponowanym resortem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa.
Rząd Niemiec oficjalnie z zadowoleniem przyjął nowe zadanie Oettin‑
gera, a jego rzecznik Steffen Seibert uznał, że to „właściwy człowiek na
właściwym miejscu”. Dla komisarza miało to być nowe wzywanie, gdyż
w jego opinii rozwój cyfrowy odgrywał decydującą rolę w wychodzeniu
Europy z kryzysu, w tym w tworzeniu miejsc pracy i wzroście gospo‑
darki. Posługując się tymi argumentami, Oettinger 29 września dobrze
wypadł na przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim. Zobowiązał się do
walki o zwiększenie budżetu na infrastrukturę cyfrową, obiecał zaanga‑
żowanie na rzecz całkowitego zniesienia opłaty roamingowej wewnątrz
Unii Europejskiej i nowe prawa autorskie dla twórców29.

Upadek kandydatury Manfreda Webera
Osłabiona kryzysem uchodźczym, brexitem i wielomiesięcznymi nego‑
cjacjami w sprawie uformowania nowego rządu z socjaldemokratami
po wyborach w 2017 roku kanclerz Merkel stosunkowo wcześnie chciała
zapewnić sobie wpływ na obsadę stanowiska przewodniczącego Komisji
Europejskiej w 2019 roku. Od dłuższego czasu przychylała się do opinii,
że po ponad pół wieku (Walter Hallstein 1958–1967) stanowisko to po‑
winno przypaść Niemcom. W mediach dyskutowano o kandydaturach
byłego premiera Finlandii Alexandra Stubba, byłego premiera Irlandii
Endy’ego Kenny’ego i głównego negocjatora UE w sprawie brexitu byłego
ministra spraw zagranicznych Francji Michela Barniera. Tego ostatniego,
choć najbardziej doświadczonego unijnego urzędnika, dyskwalifikował
fakt, że francuski prezydent Emmanuel Macron jak dotąd nie przyłączył
swojego ruchu La République En Marche do żadnej istniejącej europejskiej
partii politycznej. W Niemczech dyskutowano na temat szans i nominacji
29 Answers to the European Parliament. Questionnaire to the Commissioner‑designate
Günther Oettinger, Digital Economy and Society. https://ec.europa.eu/commission/commis
sioners/2014‑2019/oettinger_de [data dostępu: 17.12.2018].
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ministra gospodarki Petera Altmaiera (CDU) i zaprzyjaźnionej z kanclerz
minister obrony von der Leyen (CDU). Okazało się jednak, że w końcu
sierpnia 2018 roku Merkel miała przychylić się do kandydatury na stano‑
wisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfreda Webera (CSU),
lidera grupy parlamentarnej Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w PE. Na
spotkaniu Webera z Merkel 28 sierpnia w Berlinie szefowa niemieckiego
rządu „nie miała zasadniczych zastrzeżeń” i tym samym kandydatura
Webera na szefa Komisji Europejskiej „przybrała konkretną postać”30.
Przemawiało za nią wiele argumentów. Cieszył się on dobrą opinią
w Parlamencie Europejskim i jako szef chadeckiej grupy parlamentarnej
mógłby się okazać najlepszym „Spitzenkandidatem”. Do niego miał też
pełne zaufanie przewodniczący EPL Joseph Daul. Weber przekonywał, że
posiada dobre, prywatne relacje z prezydentem Macronem, bez którego
zgody nie zostałaby zaakceptowana żadna kandydatura. Umiejętnie
łagodził konflikty pomiędzy CSU i CDU na tle polityki uchodźczej
i jego nominacja z pewnością mogła uspokoić i dowartościować ba‑
warską chadecję. I wreszcie miał Weber opinię niezależnego polityka,
czego nie można było powiedzieć o oddanych kanclerz von der Leyen
i Altmeierze31.
Na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach 8 listopada
2018 roku z udziałem jej 700 członków okazało się, że Weber nie miał
poważniejszych konkurentów. Głosowało na niego 79,2% zebranych osób
i tym samym pokonał jedynego kontrkandydata – Stubba32. Jak się szybko
okazało, kandydatura Webera nie była przesądzona. Macron odciął się od
przyjaźni z nim, uważając, że skoro nowa Komisja Europejska ma stawić
czoło demagogom, to na jej czele nie może stanąć osoba, która toleruje
działania premiera Viktora Orbana i jego partii Fidesz w EPL33.
Weber nie docenił determinacji prezydenta Macrona, który nie uważał,
że idea „Spitzenkandidata” powinna być jedyną i obowiązującą, ponieważ
30 P. Műller, R. Neukirch, Ch. Schult: Die Kanzlerin unterstützt den Plan des CSU
‑Politikers Manfred Weber, Spitzenkandidat bei der Europawahl zu werden. Führt bald ein Deutscher die EU‑Kommission? „Der Spiegel“ 30.08.2018; Merkel unterstützt angeblich Weber als
Juncker‑Nachfolger. „Die Zeit“ 31.08.2018.
31 Ch.B. Schiltz: Warum Merkel ausgerechnet Weber als EVP‑Spitzenkandidaten will. „Die
Welt” 31.08.2018; Manfred Weber soll offenbar Spitzenkandidat der EVP werden. „Der Tagesspie‑
gel” 31.08.2018; A. Słojewska: Od ponad pół wieku nie było Niemca na czele najważniejszej unijnej instytucji. Berlin rozważa zmianę strategii. „Rzeczpospolita” 28.08.2018.
32 M. Becker, P. Műller: EVP‑Spitzenkandidat Weber im EU‑Wahlkampf Nennt mich Manfred. „Der Spiegel“ 8.11.2018; Manfred Weber wird EVP‑Spitzenkandidat bei Europawahl. „Süd‑
deutsche Zeitung“ 8.11.2018; Manfred Weber wird EVP‑Spitzenkandidat. „Die Zeit“ 8.11.2018;
Program dla Europy. „Gazeta Wyborcza“ 18.12.2018.
33 „Man kan nicht gleichzeitig Merkel und Orban unterstützen“. „Der Spiegel“ 6.09.2018.
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traktat lizboński nie daje w tym zakresie żadnej konkretnej wykładni.
Z punktu widzenia szans Webera, jego kandydaturę jako „Spitzenkan‑
didata” podkopały słabe wyniki niemieckiej chadecji w wyborach do PE
w maju 2019 roku, gdzie utraciła ona 6,5% wyborców i osiągnęła tylko
28,86%. Mimo że Weber odwiedził wiele europejskich stolic, by przeko‑
nywać do swojej kandydatury, spadła na niego fala krytyki, że niedo‑
statecznie włączał się w kampanię wyborczą i doprowadził do porażki
i osłabienia EPL w PE34.
Szybko się okazało, że Merkel podzielała pogląd prezydenta Macrona
w sprawie obowiązywania idei „Spitzenkandidata”, bez żalu porzu‑
ciła Webera i miała nawet zgodzić się na wysoko notowanego w UE
Fransa Timmermansa posiadającego poparcie francuskiego prezydenta,
premiera Hiszpanii Pedra Sancheza i państw skandynawskich. Według
dziennika „Die Welt” kanclerz zdradziła swoją konserwatywną rodzinę
w PE, jej obecny kurs jest niezrozumiały, a kandydatura Timmermansa
„nie leży w interesie Niemiec”35.
Kiedy okazało się, że nominację holenderskiego socjaldemokraty
wykluczyły państwa Grupy Wyszehradzkiej, niechęć zasygnalizowały
Chorwacja i Estonia, sprzeciw wyraziła europejska centroprawica, której
kandydatem nadal pozostawał jej Spitzenkandidat Weber, zaczęto szukać
nowych rozwiązań. Po wielu zakulisowych spotkaniach, m.in. z udzia‑
łem Donalda Tuska, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej
30 czerwca 2019 roku postanowiono kandydatury na najwyższe stano‑
wiska w UE rozpatrywać w „jednym pakiecie”, co pozwoliło na szybkie
osiągnięcie porozumienia. Na nowego przewodniczącego Rady Europej‑
skiej wysunięto Belga Charles’a Michela, Josepa Borella Fontellesa jako
kandydata na wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa oraz Christine Lagarde jako kandydatkę na
prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Na przewodniczącą Komisji
Europejskiej zaproponowano bliską przyjaciółkę kanclerz Merkel – Ursulę
von der Leyen36.
Posłowie do PE wybrali von der Leyen na przewodniczącą Komisji
Europejskiej 16 lipca. W tajnym głosowaniu za jej nominacją było 383 po34 Jetzt soll Merkel Weber retten. „Der Spiegel” 27.05.2019; Wennnicht Weber, werdann? Deutsche Welle. 30.06.2019. https://www.dw.com/de/wenn‑nicht‑weber‑wer‑dann/
a‑49411762 [data dostępu: 19.12.2019].
35 Ch.B. Schiltz: Merkel lässt Weber fallen – und verspielt ihren Kredit in der EU. „Die
Welt“ 1.07.2019.
36 Rada Europejska wyznacza nowych przywódców UE. https://www.consilium.europa.
eu/pl/press/press‑releases/2019/07/02/european‑council‑appoints‑new‑eu‑leaders [data do‑
stępu: 17.12.2019].
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słów, 327 głosowało przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Oznaczało to
tylko 9 głosów ponad wymaganą większość37.
Upadek Webera był bolesny, ale nie kończył jego politycznej kariery.
Na kongresie EPL w listopadzie 2019 roku w Zagrzebiu nowym szefem
partii został Tusk, ale Weber zatrzymał stanowisko szefa frakcji posel‑
skiej EPL w PE. Ma on ambicje, aby w połowie kadencji PE zastąpić na
stanowisku przewodniczącego Davida Sassolego. Mało prawdopodobna
wydaje się jednak zgoda państw członkowskich na to, aby dwóch
Niemców kierowało najważniejszymi unijnymi instytucjami38. Inny
wielki przegrany, Timmermans, jesienią 2019 roku dołączył do Komisji
Europejskiej kierowanej przez von der Leyen. Odtąd pełni w KE funkcję
wiceprzewodniczącego wykonawczego odpowiedzialnego za Europejski
Zielony Ład.
Przechodząc do ogólniejszych konkluzji i spostrzeżeń, można powie‑
dzieć, że w polityce europejskiej Niemiec Komisja Europejska odgrywała
jedną z czołowych ról ze względu na wspólnotowy charakter Unii.
Jeżeli Niemcy – biorąc pod uwagę ich potencjał ekonomiczny i ludnoś‑
ciowy – mogły w większym stopniu wpływać na procesy decyzyjne
w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej, to specyfika wyboru
przewodniczącego KE, komisarzy i funkcjonowania kolejnych kolegiów
powodowały, że kanclerz Merkel z pewną ostrożnością i elastycznością
negocjowała stanowiska w Komisji. W pierwszej kolejności chodziło o po‑
stawienie na czele tej instytucji osoby, która dbałaby o interesy Niemiec,
ale nie emanowałaby charyzmą, popularnością i konsekwencją w dzia‑
łaniu, bo automatycznie spychałoby to szefów największych rządów na
dalszy plan. W 2019 roku niezależnie od powstałych zawirowań, z góry
wiadomo było, że stanowisko przewodniczącego Komisji obejmie polityk
z Niemiec i wskaże go kanclerz Merkel.

37 Warum Ursula von der Leyen gewählt wurde? Deutsche Welle. 16.07. 2019. https://www.
dw.com/de/ursula‑von‑der‑leyen‑als‑eu‑kommissionschefin‑gew%C3%A4hlt/a‑49612304
[data dostępu: 12.12.2019].
38 M. Grabitz: Manfred Weber suchts eine Rolle. Euractiv. 15.11.2019. https://www.eu
ractiv.de/section/wahlen‑und‑macht/news/manfred‑weber‑sucht‑seine‑rolle/ [data dostę‑
pu: 12.12.2019].
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System instytucjonalny Unii Europejskiej
w programach polskich partii politycznych

Zarys problemu
Powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego (PE), które zostały
przeprowadzone w dniach 23‒26 maja 2019 roku, przynajmniej teoretycz‑
nie powinny stanowić najlepszą okazję do tego, aby w debacie publicznej
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) poświęcić więcej
miejsca sprawom ściśle dotyczącym funkcjonowania i przyszłości UE.
Wśród takich zagadnień jednym z kluczowych jest to, czy – a jeśli tak,
to w jaki sposób – powinien zostać zreformowany system instytucjonalny UE.
Zagadnienie zmian w funkcjonowaniu instytucji UE (a wcześniej
Wspólnot Europejskich, WE) jest tematem podejmowanym przez na‑
ukowców, polityków i instytucje polityczne, media, think‑tanki itp. od
samego początku procesu integracji zachodnioeuropejskiej. Biorąc pod
uwagę ogólne i aktualne (rok 2019) uwarunkowania, temat ten jest istotny
m.in. ze względu na następujące okoliczności:
‒ kształt systemu instytucjonalnego UE, tzn. jego charakter i specyfika,
pozycja prawno‑polityczna instytucji UE, podział kompetencji w wy‑
miarze wertykalnym (pomiędzy instytucjami UE a instytucjami państw
członkowskich) oraz horyzontalnym (pomiędzy instytucjami UE) ma
decydujące znaczenie dla funkcjonowania UE i procesu integracji w ra‑
mach tej organizacji (możliwości osiągania celów UE, realizacji polityk
sektorowych itp.);
‒ skuteczność funkcjonowania instytucji UE jest jednym z kluczowych
czynników wpływających na to, w jakim stopniu UE jest w stanie efek-
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tywnie radzić sobie z wyzwaniami i zagrożeniami, jakie pojawiają się
przed tą organizacją i w ogóle przed Europą;
‒ od wielu lat bardzo często głoszonym poglądem jest ten, że UE cierpi
na ,,deficyt demokracji” i ,,deficyt legitymacji”, co stanowi jeden z istot‑
niejszych problemów i bardzo poważną barierę w procesie integracji;
dlatego także od wielu lat formułowane są pomysły, w jaki sposób
problem zbyt niskiej legitymacji (w tym demokratycznej) rozwiązać;
‒ jednym ze źródeł legitymizacji UE, mającym bardzo duży wpływ na
ocenę całej UE i w ogóle procesu integracji, jest skuteczność funkcjo‑
nowania instytucji UE; to, w jaki sposób instytucje UE radzą sobie
z pojawiającymi się problemami (np. kryzys gospodarczy po roku 2008;
napływ do państw UE uchodźców/imigrantów, wyjście z UE Wielkiej
Brytanii), stanowi przedmiot ciągłej analizy i oceny ze strony specjali‑
stów, mediów, opinii publicznej itp.;
‒ w ostatnich kilku latach reformy instytucji UE były m.in. częścią szer‑
szych propozycji i pomysłów związanych z głęboką reformą Unii Go‑
spodarczej i Walutowej i zarządzania gospodarczego w UE oraz z re‑
formą całej Unii Europejskiej1 – temat ten zatem jest przedmiotem
refleksji, debat w samych instytucjach UE.
Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, nie tylko zasadne, ale i ko‑
nieczne jest, aby państwa członkowskie miały wypracowane koncepcje
dotyczące reform instytucji UE oraz docelowego kształtu systemu insty‑
tucjonalnego UE. Dlatego celem niniejszego opracowania jest sprawdze‑
nie tego, czy polskie partie polityczne posiadają jakieś koncepcje na temat
reform systemu instytucjonalnego UE. Następnie – w tych przypadkach,
w których odpowiedź na to pytanie jest pozytywna – ich przedstawienie
i krótka analiza. Partiami, które zostaną wzięte pod uwagę, będą te, które
w wyborach do PE w 2019 roku zarejestrowały samodzielnie lub w koalicji
z innymi partiami listy wyborcze we wszystkich okręgach wyborczych.
Wskazany cel zostanie zrealizowany na podstawie treści programów politycznych aktualnych w trakcie kampanii wyborczej do PE w 2019 roku.
By zarysować pewien kontekst tego zagadnienia, najpierw syntetycznie
przedstawione (na podstawie wyników badań Eurobarometru przepro‑
wadzonych jesienią 2018 roku) zostanie to, jaka część polskiego społeczeń‑
stwa uważa UE za demokratyczną, skuteczną i odległą. Takie cechy UE
ściśle wiążą się z postrzeganiem unijnych instytucji i deklarowanym do
nich zaufaniem, co także zostanie zawarte w drugiej części opracowania
(opinie społeczeństwa polskiego na tle średniej dla wszystkich państw
UE). Wspomnianą krótką analizę ww. programów i najważniejsze wnio‑
ski zawarto w podsumowaniu.
1 European Commission: White Paper on the Future of Europe. Reflections and Scenarios
for the EU27 by 2025. COM(2017)2025, Brussels, 1.03.2017.
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Postrzeganie systemu instytucjonalnego UE
i instytucji krajowych przez polskie społeczeństwo
Na postrzeganie instytucji UE bez wątpienia wpływ ma m.in. to, w jaki
sposób widziana jest cała UE; jednocześnie wizerunek i oceny UE
jako organizacji międzynarodowej wpływają na to, jak postrzegane
są jej instytucje. Poza tym, takie atrybuty UE, jak jej demokratyczność
oraz skuteczność, stanowią jedno z najistotniejszych źródeł legitymizacji tej organizacji2. Dlatego w tabeli 1 zawarto opinie Polaków dotyczące
tego, w jakim stopniu UE jest właśnie demokratyczna, skuteczna i odległa (na tle średniej dla całej UE). Widać, że Polacy postrzegają UE
jako wyraźnie bardziej demokratyczną i skuteczną oraz mniej odległą, niż ma to miejsce w przypadku średniej dla wszystkich mieszkańców UE.
Tabela 1. Opinie Polaków o UE na tle całej UE
Cecha opisująca UE

Demokratyczna

Polska

UE

tak

76

67

nie

19

27

5

6

tak

60

40

nie

34

50

6

10

tak

50

52

nie

43

37

7

11

nie wiem
Skuteczna

nie wiem
Odległa

nie wiem

Źródło: Standard Eurobarometer 90, Autumn 2018.

W tabeli 2 przestawiono wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące
zaufania Polaków do UE (w porównaniu do średniej dla całej UE) oraz jej
instytucji: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Centralnego, Rady Europejskiej i Rady UE. Zarówno do UE, jak
i do jej instytucji zaufanie Polaków jest wyższe, a poziom nieufności
niższy niż średnia dla wszystkich mieszkańców Unii.

2 T. Kubin: Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Katowice 2014.
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Tabela 2. Zaufanie Polaków na tle całej UE
do instytucji UE
UE/Instytucja

Unia
Europejska

Parlament
Europejski

Komisja
Europejska

Polska

UE

ufam

47

42

nie ufam

41

48

nie wiem

12

10

ufam

54

48

nie ufam

31

39

nie wiem

15

13

ufam

48

43

nie ufam

34

39
18

nie wiem

18

Europejski
Bank
Centralny

ufam

43

41

nie ufam

35

42

nie wiem

22

17

Rada
Europejska

ufam

45

37

nie ufam

32

36

nie wiem

23

27

ufam

44

34

nie ufam

33

36

nie wiem

23

30

Rada UE

Źródło: Standard Eurobarometer 90, Autumn 2018.

Dla porównania, warto sprawdzić deklarowany poziom zaufania do
instytucji krajowych – partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości,
administracji publicznej, władz lokalnych lub regionalnych, rządu i par‑
lamentu (tabela 3). Tutaj z kolei poziom zaufania Polaków do wszystkich
tych instytucji jest niższy niż średnia dla całej UE, a poziom nieufności –
wyższy (z wyjątkiem partii politycznych, w przypadku których różnica
wyniosła jeden punkt procentowy).
Tabela 3. Zaufanie Polaków na tle całej UE
do instytucji krajowych
Instytucja
1

Partie
polityczne

Polska

UE

3

4

ufam

14

18

nie ufam

76

77

nie wiem

10

5

2
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Wymiar
sprawiedliwości

Administracja
publiczna

Władze
lokalne lub
regionalne
Rząd

Parlament

3

4

ufam

2

35

51

nie ufam

58

45

nie wiem

7

4

ufam

45

50

nie ufam

46

44

nie wiem

9

6

ufam

52

54

nie ufam

42

41

nie wiem

6

5

ufam

33

35

nie ufam

60

59

nie wiem

7

6

ufam

26

35

nie ufam

65

58

nie wiem

9

7

Źródło: Standard Eurobarometer 90, Autumn 2018.

Postulowane zmiany w funkcjonowaniu instytucji UE
w programach polskich partii politycznych
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku najlepszy wynik
osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 45,38% głosów, co
pozwoliło zdobyć 27 mandatów w PE3.
3 W związku z zakładanym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz zmianami de‑
mograficznymi zachodzącymi w państwach UE, w czerwcu 2018 roku Rada Europejska
określiła całkowitą liczbę posłów na kadencję 2019–2024 na 705, w tym przedstawicielom
wybieranym w Polsce przypadły 52 miejsca. W przypadku, w którym Wielka Brytania na
początku kadencji PE nadal byłaby państwem członkowskim UE, ogólna liczba posłów
(751) oraz ich liczba wybierana w danym państwie UE pozostawałaby taka, jak w kaden‑
cji 2014–2019 (posłów do PE wybieranych w Polsce było 51). Tak właśnie się stało, a je‑
den mandat, który nie został objęty przez przedstawiciela Polski od początku kadencji
PE w 2019 roku, przypadł właśnie PiS. Przewidywane zmiany w ogólnej licznie posłów
do PE i ich rozdziale pomiędzy poszczególne państwa miały wejść w życie po tym, jak
opuszczenie UE przez Wielką Brytanię stanie się prawnie skuteczne. Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego.
Dz.U. UE L165I z 2.07.2018.
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Przy okazji tych wyborów, 9 marca 2019 roku na Konwencji w Rze‑
szowie, PiS przedstawiło Deklarację Europejską. W składających się na
nią 12 punktach‑obietnicach brak było postulatów związanych z refor‑
mami instytucji UE. Dotyczyły one przede wszystkim celów w ramach
wspólnych polityk UE, przedstawionych na wysokim poziomie ogólności
(jak np. powrót UE do wartości założycieli Wspólnot Europejskich,
obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci, zabieganie o interesy
polskich rolników, bezpieczeństwo i ochrona zewnętrznych granic UE,
zapewnienie Polsce i Europie bezpieczeństwa energetycznego, polityka
klimatyczna, w której uwzględniane będą polskie interesy, sprzeciw
wobec nielegalnej imigracji)4.
Więcej miejsca temu, jak powinna funkcjonować UE i do jakich celów
w tej organizacji powinna dążyć Polska, poświęcone zostało w programie
PiS z 2014 roku5. Jednak jeśli chodzi o kwestie dotyczące stricte systemu
instytucjonalnego, to w programie tym potraktowane one zostały bar‑
dzo skromnie i tylko w wymiarze wertykalnym (pionowym, tzn. relacji
pomiędzy instytucjami państwa a UE i jej instytucjami). PiS zadeklaro‑
wało w nim sprzeciw wobec takiego przekształcania UE, które miałoby
uczynić z tej organizacji państwo federalne. UE powinna pozostać orga‑
nizacją międzynarodową zrzeszającą suwerenne państwa, przy których
pozostaje kompetencja do określania kompetencji UE. Według PiS, w celu
zachowania przez państwa członkowskie UE kontroli nad procesem inte‑
gracji, ,,im bardziej postępuje proces integracji europejskiej, tym bardziej
należy zwiększać uprawnienia organów państwa w zakresie polityki
europejskiej”6. Dlatego każde przekazanie kompetencji na poziom UE
musi być równoważone zwiększeniem nadzoru nad tymi kompetencjami
przez polski rząd i parlament7.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość startowali m.in także politycy
dwóch innych prawicowych partii, które po 2015 roku utworzyły rząd
z PiS – Porozumienia Jarosława Gowina oraz Solidarnej Polski Zbigniewa
Ziobry. Postulaty dotyczące systemu instytucjonalnego UE uwzględnione
zostały tylko przez tę pierwszą partię. W programie partii Porozumienie
Jarosława Gowina z 2019 roku znalazły się treści na temat UE, jednak
przede wszystkim dotyczące kryzysów w UE, kilku wybranych wspól‑
nych polityk Unii i Polski w UE. Instytucjom UE poświęcono w istocie
4 http://pis.org.pl/aktualnosci/dla‑nas‑europejskosc‑to‑lepsze‑zycie‑polakow [data do‑
stępu: 9.06.2019].
5 Prawo i Sprawiedliwość: Zdrowie, praca, rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości
2014. http://pis.org.pl/dokumenty [data dostępu: 9.06.2019].
6 Ibidem, s. 151.
7 Ibidem.
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trzy krótkie fragmenty. Pierwszy to bardzo ogólne stwierdzenie, że
,,instytucje europejskie muszą być maksymalnie sprawne, zachowując
jednak zasadę subsydiarności tak, by państwa realizowały swoją rację
stanu i lojalnie wypełniały zobowiązania członkowskie w UE”8. Drugi
postulat dotyczący systemu instytucjonalnego UE jest już bardziej kon‑
kretny. Zgodnie z nim, sposobem na wzmocnienie poczucia wpływu
obywateli na procesy decyzyjne w UE byłoby wzmocnienie roli par‑
lamentów narodowych. Miałoby to polegać na tym, że uzyskałyby one
prawo odrzucania inicjatyw legislacyjnych przedstawionych na forum
UE (tzw. czerwona kartka) oraz zyskiwały prawo do występowania
z propozycjami legislacyjnymi w UE (tzw. zielona kartka)9. Trzeci postu‑
lat Porozumienia Jarosława Gowina to ,,wprowadzenie transparentności
negocjacji między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej oraz
Komisją Europejską w ramach tzw. trilogów”10 i takie postępowanie, aby
procesy decyzyjne w PE były jak najbardziej widoczne dla obywateli11.
W wyborach do PE w 2019 roku drugi wynik (38,47% głosów,
22 mandaty) po Komitecie Wyborczym PiS uzyskał Koalicyjny Komitet
Wyborczy Koalicja Europejska, tworzony przez pięć partii politycznych:
Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Nowoczesną oraz Zielonych. We wspólnej deklaracji
programowej Koalicji Europejskiej pt. ,,Przyszłość Polski – wielki wybór”,
ogłoszonej 4 kwietnia 2019 roku, temat instytucji UE nie został poru‑
szony12. Zagadnienie to było natomiast obecne w programach niektórych
partii tworzących Koalicję Europejską.
W programie Platformy Obywatelskiej (PO), wykorzystywanym
przed wyborami do PE w 2019 roku, w części pt. „Platforma dla Europy
i świata” znalazło się kilka ogólnych postulatów dotyczących członko‑
stwa Polski w UE, jednak temat systemu instytucjonalnego UE nie został
uwzględniony13.
Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe w swoim programie nie zawarło
nie tylko jakichkolwiek pomysłów dotyczących systemu instytucjonal‑
nego UE, ale w ogóle odnoszących się do UE czy problemów międzyna‑
rodowych14.
8 Porozumienie Jarosława Gowina: Program polityczny partii Porozumienie Jarosława
Gowina, 2019, s. 12. http://pjg.org.pl/wp‑content/uploads/2019/02/Program‑Porozumienie‑Ja
rosława‑Gowina.pdf [data dostępu: 6.05.2019]
9 Ibidem, s. 18–19.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 19.
12 Koalicja Europejska: https://koalicjaeuropejska.pl/deklaracja [data dostępu: 3.05.2019].
13 Platforma Obywatelska: Platforma dla Europy i świata. https://platforma.org/pro
gram/platforma‑dla‑europy‑i‑swiata [data dostępu: 3.05.2019].
14 https://www.psl.pl/program/ [data dostępu: 4.05.2019].
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W programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 2017 roku partia
ta poświęciła UE (i w ogóle sprawom międzynarodowym) bardzo mało
miejsca. Opowiedziała się za powstaniem ,,europejskiej federacji”, co
miałoby być ,,właściwą drogą przełamania trwającego od lat kryzysu Unii
Europejskiej”15. Podmiotami tej federacji miałyby być nie tylko państwa,
ale przede wszystkim obywatele. Wybrani przez nich deputowani do PE
powinni, zdaniem SLD, stanowić prawo i kształtować władze wykonaw‑
cze UE (szczególnie Komisję Europejską)16. W krótkiej „Deklaracji euro‑
pejskiej” przyjętej przez Radę Krajową SLD w lutym 2019 roku zawarto
kilka postulatów odnoszących się Polski w UE, ale nie dotyczyły one
ani relacji pomiędzy instytucjami państwowymi a instytucjami UE, ani
instytucji Unii17.
Program polityczny partii Nowoczesna został przygotowany w 2016
roku raczej na potrzeby kampanii i wyborów do parlamentu narodowego –
już po wyborach parlamentarnych z 2015 roku i w czasie, gdy liderem
partii był jeszcze Ryszard Petru. Kwestie dotyczące UE, Polski w UE czy
w ogóle polityki zagranicznej Polski potraktowane w nim zostały bardzo
pobieżnie, a w jego zapisach nie ma żadnych postulatów dotyczących
instytucji UE18. Kilka znalazło się natomiast w przyjętej w marcu 2019
roku przez Radę Krajową Nowoczesnej uchwale dotyczącej programu
europejskiego tej partii. W kwestiach instytucji UE Nowoczesna opowie‑
działa się za ,,wzmocnieniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
oraz wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, a także podejmowania decyzji w tym obszarze poprzez
kwalifikowaną większość głosów19”. W cytowanej uchwale wyrażono
także pogląd, zgodnie z którym ,,Parlament Europejski powinien mieć
tylko jedną siedzibę w Brukseli. Należy włożyć więcej pracy w zapewnie‑
nie demokratycznego charakteru Unii Europejskiej. Chcemy większego
zaangażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje, udzielając mu
prawa inicjatywy prawodawczej, oraz większej przejrzystości negocjacji
i głosowań w Radzie Europejskiej”20.
15 SLD: Przywrócimy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska. Program
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, s. 49. https://sld.org.pl/images/dokumenty/SLD_program_
Przywrocimy_Normalnosc.pdf [data dostępu: 6.05.2019].
16 Ibidem.
17 SLD: Uchwała Krajowej Konwencji z 16 lutego 2019 r. Deklaracja europejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. https://sld.org.pl/images/uchwaly/Deklaracja_programowa.pdf [data
dostępu: 6.05.2019].
18 Nowoczesna: Nowoczesna Polska dla każdego. Program. https://nowoczesna.org/wpcontent/uploads/2016/09/Program‑Nowoczesnej.pdf [data dostępu: 3.05.2019].
19 Nowoczesna: Uchwała nr 2/2019 Rady Krajowej Nowoczesnej z dnia 2 marca 2019 r.
w sprawie programu ,,Nowoczesna Europa”. https://nowoczesna.org/wp‑content/uploads/2019/
03/Uchwała‑nr‑2.pdf [data dostępu: 4.05.2019].
20 Ibidem.
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W odniesieniu do Partii Zieloni warto zauważyć to, że w jej programie
(ogłoszonym w 2018 roku) poświęcono relatywnie – w porównaniu do po‑
zostałych partii – dużo miejsca sprawom międzynarodowym, w tym Unii
Europejskiej i jej reform (m.in. zmian w systemie instytucjonalnym UE),
oraz że zawarte w nim postulaty są bardzo konkretne. Zieloni uważają
zatem, że wszystkie akty ustawodawcze w UE powinny być uchwalane
przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Rada Europejska powinna
zostać przekształcona w drugą izbę Parlamentu Europejskiego ,,o porów‑
nywalnych kompetencjach” i we wszystkich sprawach dotyczących usta‑
wodawstwa UE powinna podejmować decyzje większością 2/3 głosów.
Praktyka, zgodnie z którą przewodniczącym KE zostaje polityk z frak‑
cji, która wygrała w wyborach do PE (tak, jak to miało miejsce w roku
2014), powinna, zdaniem Zielonych, zostać ,,oficjalnie usankcjonowana”21.
Poza tym, stanowiska przewodniczących KE i Rady Europejskiej powinny
być połączone. Przewodniczący KE powinien mieć prawo do ustalania
składu i liczby członków Komisji.
Jeśli chodzi o PE, to 10% jego składu powinno być wybierane z tzw. listy
europejskiej; każdemu uprawnionemu do głosowania przysługiwałyby
2 głosy – jeden na kandydatów z listy krajowej, a drugi – z wprowadzonej
listy europejskiej. W podziale mandatów powinny brać udział komitety,
które uzyskały co najmniej 3% głosów. Kompetencje PE powinny zostać
wzmocnione poprzez przyznanie tej instytucji prawa inicjatywy prawo‑
dawczej oraz możliwości odwoływania członków KE22.
Zieloni w swoim programie zawarli także postulat, zgodnie z którym
Europejski Bank Centralny powinien zostać zreformowany w taki spo‑
sób, aby w organie podejmującym decyzje dotyczące polityki pieniężnej
obok specjalistów w dziedzinie finansów zasiadali także przedstawiciele
związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz eksperci z za‑
kresu ekologii23.
Warto dodać, że w związku z wyborami do PE w 2019 roku Zieloni
przygotowali także specjalną deklarację, w której zawarli swoje prio‑
rytety programowe dotyczące UE. W tej deklaracji jedyny fragment
dotyczący systemu instytucjonalnego odnosił się do zwiększenia przej‑
rzystości działania instytucji UE, w tym szczególnie Rady UE. Poza tym
21 Warto zauważyć, że po wyborach do PE w 2019 roku przewodniczącą KE została
Ursula von der Leyen, a więc polityk z frakcji, która wygrała te wybory (Europejska Partia
Ludowa – Chrześcijańscy Demokraci), ale nie była ona tzw. kandydatką wiodącą tej frakcji
przedstawianą jako przyszła przewodnicząca KE jeszcze przed wyborami do PE (wtedy
był nim Manfred Weber).
22 Zieloni: Partia Zieloni. Program 2018. Ekologicznie, demokratycznie, solidarnie. 2018,
s. 50. https://partiazieloni.pl/program/ [data dostępu: 4.05.2019].
23 Ibidem, s. 51.
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we wspomnianej deklaracji Zieloni wskazali przede wszystkim na swoje
najważniejsze cele dotyczące wspólnych polityk UE24.
Trzeci wynik w wyborach do PE w 2019 roku (6,06% głosów, 3 man‑
daty) uzyskała Wiosna Roberta Biedronia. Warto zauważyć, że jest to
partia nowa, a wybory do PE w 2019 roku były pierwszymi, w jakich
brała udział. W programie partii Wiosna pt. „Europa dla Ciebie. Euro‑
pejski Program Wiosny” nie ma nic na temat systemu instytucjonalnego
UE25. Podobnie w programie pt. „Umowa Biedronia. Nowa umowa dla
Polski”26.
Komitet wyborczy, który w wyborach do PE w 2019 roku w Polsce
uzyskał czwarty wynik (4,55% głosów), to Konfederacja Korwin, Braun,
Liroy, Narodowcy. Na stronie internetowej tego komitetu brak było ja‑
kichkolwiek informacji dotyczących jego programu politycznego.
Partia Kukiz’15, która uzyskała piąty wynik w wyborach do PE
w 2019 roku w Polsce (3,69% głosów), w swoim programie27 nie zawarła
żadnych postulatów dotyczących systemu instytucjonalnego UE.
Najważniejszą partią w koalicji Lewica Razem (1,24% głosów), star‑
tującą w wyborach do PE w 2019 roku, była partia Razem. W związku
z tymi wyborami przygotowany został specjalny program pt. „Nowy Ład
dla Europy. Program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Europej‑
ska Wiosna 2019”. Uwaga została w nim skoncentrowana na postulatach
sytuujących się w sferze wspólnych polityk UE. Natomiast jeśli chodzi
o system instytucjonalny UE, to zdaniem liderów partii Razem wzmocnić
należy kompetencje PE: powinien on mieć prawo inicjatywy prawodaw‑
czej, samodzielnie ustalać zasady wyboru swoich deputowanych, ,,swo‑
bodnie i demokratycznie” wybierać przewodniczącego KE oraz ,,odwoły‑
wać Komisję i jej przewodniczącego w drodze konstruktywnego wotum
nieufności”28. W celu zwiększenia wpływu obywateli na funkcjonowanie
UE, Razem postuluje usprawnienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
poprzez zmniejszenie liczby wymaganych podpisów do jej złożenia
24 Zieloni: Zielony Nowy Ład dla Europy. Priorytety Europejskiej Partii Zielonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. https://partiazieloni.pl/nowy‑zielony‑lad‑dla‑euro
py/ [data dostępu: 4.05.2019].
25 Wiosna: Europa dla Ciebie. Europejski Program Wiosny. 2019. https://wiosnabiedronia.
pl/program [data dostępu: 5.05.2019].
26 Wiosna: Umowa Biedronia. Nowa umowa dla Polski. 2019. https://wiosnabiedronia.pl/
program [data dostępu: 5.05.2019].
27 Kukiz’15: Strategia zmiany. Potrafisz Polsko. 2019. http://ruchkukiza.pl/klub‑poselski/
strategia‑zmiany/ [data dostępu: 5.05.2019].
28 Razem: Nowy Ład dla Europy. Program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Europejska Wiosna 2019, s. 51. http://partiarazem.pl/wp‑content/uploads/2019/05/nowy_lad_dla_
europy‑kwiecien_2019.pdf [data dostępu: 6.05.2019].
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i zniesienie prawa KE do jej odrzucania29. Razem wyraziła też poparcie
dla utworzenia europejskiego Ministerstwa Finansów, które mogłoby
wykorzystywać środki płynące z podatków i emisji unijnych obligacji30,
a celem EBC powinno być także dbanie o niski poziom bezrobocia31. Ani
w programie partii Razem pt. „Europejska Wiosna. Razem dla Solidarnej
Europy”32, ani w programie pt. „Razem dla Europy. Program na wybory
do Parlamentu Europejskiego”33 nie zawarto innych niż wyżej wskazane
postulatów dotyczących systemu instytucjonalnego UE.
Pozostałe dwie partie, które tworzyły koalicję Lewica Razem to Unia
Pracy (UP) i Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Pochodzący z roku 2014
program UP34 nie zawiera żadnych deklaracji dotyczących UE. W przy‑
padku RSS także nie sposób stwierdzić, czy, a jeśli tak, to jakie partia ta
ma postulaty dotyczące systemu instytucjonalnego UE.

Podsumowanie i wnioski
1. W kontekście kwestii reform systemu instytucjonalnego UE warto
zauważyć, że opinie Polaków na temat UE, wyrażane z użyciem takich
cech, jak demokratyczna, skuteczna i odległa, są lepsze niż średnia
dla całej UE. Także deklarowany poziom zaufania Polaków do UE i jej
instytucji jest wyższy niż przeciętnie w całej UE, a nieufność – niższa.
Jednocześnie wyraźnie niższe zaufanie (i wyższą nieufność) Polacy wyra‑
żają w odniesieniu do instytucji krajowych. Szczególnie niski jest poziom
zaufania Polaków do partii politycznych. Taki stan rzeczy nie jest czymś
wyjątkowym i jednorazowym, widocznym tylko w jednej edycji badań,
ale trwającym od wielu lat (co pokazują wyniki badań publikowane
w Eurobarometrze). Warto o tym pamiętać nie tylko w kontekście propo‑
zycji ewentualnych reform instytucji UE, ale także krytyki tych instytucji,
szczególnie formułowanej przez polityków partyjnych.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 33.
31 Ibidem, s. 34.
32 Razem: Razem: Europejska Wiosna. Razem dla solidarnej Europy. 2019. http://partiara‑
zem.pl/wp‑content/uploads/2019/05/razem_dla_europy1.pdf [data dostępu: 6.05.2019].
33 Razem: Razem dla Europy. Program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Partia Razem 2019. http://partiarazem.pl/wp‑content/uploads/2019/05/razem_dla_europy1.pdf [data
dostępu: 10.05.2019].
34 Unia Pracy: Unia Pracy. O godne życie człowieka i integrację społeczną. Warszawa 2014.
https://www.uniapracy.org.pl/images/Program_UP.pdf [data dostępu: 9.06.2019].
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2. Szczegółowa analiza ilościowa i jakościowa kampanii wyborczej
do PE w 2019 roku w Polsce (oraz w innych państwach członkowskich
UE) będzie zapewne przedmiotem wielu badań. Wydaje się jednak, że
na podstawie obserwacji można stwierdzić, iż w trakcie tej kampanii
zagadnienia dotyczące stricte UE zajęły bardzo mało miejsca, a jej systemu
instytucjonalnego – jeszcze mniej. W rywalizacji politycznej dominowały
tematy związane z polityką krajową oraz wątki personalne. Nie jest
to zjawisko ani nowe, ani charakterystyczne tylko dla Polski – fakt, że
w kampaniach wyborczych do PE uwaga polityków, mediów i wyborców
koncentruje się na tematach krajowych, został zauważony już dawno35.
Tym, co dodatkowo bardzo mocno wpłynęło na taki charakter tej kampa‑
nii wyborczej, był fakt, że w istocie stanowiła ona jeden z etapów niemal
dwuletniej ciągłej kampanii wyborczej w Polsce (jesień 2018 roku –
wybory samorządowe, wiosna 2019 roku – wybory do PE, jesień 2019
roku – wybory do parlamentu krajowego, wiosna 2020 roku – wybory
prezydenckie). Wydaje się, że można stwierdzić, iż używane od dawna
w odniesieniu do wyborów do PE określenie ,,wybory drugiej kategorii”36
w przypadku wyborów do PE w Polsce w 2019 roku jest uzasadnione;
zostały one potraktowane przez partie polityczne, media i wyborców jako
swoiste preludium do, uznawanych za znacznie ważniejsze, wyborów do
parlamentu krajowego (13 października 2019 roku).
3. Polskie partie w swoich programach politycznych sprawom doty‑
czącym UE poświęcają bardzo mało miejsca37. Wybory do PE w 2019 roku
nie spowodowały zmiany tego stanu rzeczy. Ugrupowanie Konfederacja
Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy w związku z wyborami do PE nie
przedstawiło żadnego spójnego, kompleksowego programu w postaci
jednolitego dokumentu. W przypadku niektórych partii zagadnienia
dotyczące UE w ogóle są nieobecne w ich programach (np. PSL, Wiosna
Roberta Biedronia). W programie największej partii opozycyjnej – PO –
UE poświęcono bardzo niewiele miejsca. Co więcej, nawet te partie,
które w swoich programach politycznych zajęły stanowisko w sprawach
35 S. Hix: System polityczny Unii Europejskiej. Przeł. A. Komasa. Warszawa 2010, s. 239.
36 M. Marsh, M. Franklin: The Foundations: Unanswered Questions from the Study of
European Elections, 1979–1994. In: Choosing Europe? The European Electorate and National Politics in the Face of Union. Eds. C. van der Eijk, M. Franklin. Ann Arbor 1996, s. 13; V. Bog‑
danor: The European Union, the Political Class, and the People. In: Élitism, Populism, and European Union. Ed. J. Hayward. Oxford 1996, s. 108; D. Beetham, Ch. Lord: Legitimacy and the
European Union. London–New York 1998, s. 27; B. Crum: Legislative‑executive Relations in
the EU. “Journal of Common Market Studies” 2003, Vol. 41, No. 3, s. 380; S. Hix: System…,
s. 235.
37 T. Kubin: European Union in Electoral Programmes of Polish Political Parties in 2015. In:
2015 – Elections in Poland and Spain and Their Consequences. Red. M. Kolczyński, M. Myśli‑
wiec, M. José Pérez del Pozo. Opava 2017, s. 41–54.
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dotyczących UE, najczęściej dokonywały tego na wysokim poziomie ogól‑
ności. Biorąc pod uwagę to, że Polska jest członkiem UE od ponad 15 lat
i wybory do PE w 2019 roku były już czwartymi w Polsce, oraz to, jak
olbrzymi wpływ na politykę krajową mają UE, jej polityki i przyjmowane
na poziomie Unii regulacje prawne ‒ taki stan rzeczy można uznać za
dziwny i niepokojący.
4. Sprawy międzynarodowe zajmują mało miejsca w programach
polskich partii politycznych (albo tematy te są w ogóle pomijane), kwestie
dotyczące UE – jeszcze mniej, a funkcjonowanie i ewentualne reformy sy‑
stemu instytucjonalnego UE potraktowane zostały zupełnie marginalnie.
W istocie żadna z partii, które zarejestrowały swoje listy w wyborach do
PE w 2019 roku we wszystkich okręgach wyborczych w Polsce, nie przed‑
stawiła spójnej i kompleksowej wizji tego, jak powinien wyglądać system
instytucjonalny UE. Te propozycje niektórych partii, które można uznać
za konkretne, osadzone w realiach, trwającej debacie i mogące stanowić
punkt wyjścia w dyskusji na ten temat, to pojedyncze pomysły odnoszące
się tylko do wybranych i nielicznych aspektów funkcjonowania instytucji
UE. Chodzi tutaj o takie postulaty, jak:
‒ wzrost kompetencji parlamentów narodowych w odniesieniu do procesu integracji oraz zwiększenie uprawnień do kontroli nad tym pro‑
cesem (PiS);
‒ prawo parlamentów narodowych do odrzucania inicjatyw legislacyj‑
nych formułowanych na forum UE oraz do występowania z propozy‑
cjami legislacyjnymi w UE (Porozumienie Jarosława Gowina);
‒ głosowanie większością kwalifikowaną w sferze wspólnej polityki za‑
granicznej i bezpieczeństwa UE oraz prawo inicjatywy prawodawczej
dla PE (Nowoczesna);
‒ prawo inicjatywy prawodawczej PE, samodzielne ustalanie zasad
wyboru swoich członków przez PE, możliwość odwoływania KE i jej
przewodniczącego w drodze tzw. konstruktywnego wotum nieufno‑
ści, reformy europejskiej inicjatywy obywatelskiej, utworzenie urzędu
ministra finansów UE, dbanie także o niski poziom bezrobocia przez
EBC (obecnie głównym zadaniem EBC jest utrzymanie stabilnych cen)
(Razem).
Tym, co można chyba uznać za zaskakujące we wskazanym kontekście
jest fakt, że po pierwsze, największa partia opozycyjna w 2019 roku – Plat‑
forma Obywatelska – nie przygotowała żadnych propozycji dotyczących
systemu instytucjonalnego UE. Program PO w kwestii UE w ogóle był
bardzo skromny i ogólnikowy. Po drugie, najwięcej propozycji związa‑
nych z reformami systemu instytucjonalnego UE przy okazji wyborów
do PE w 2019 roku w Polsce przedstawiła Partia Zieloni. Także w tym
wypadku trudno mówić o kompleksowej propozycji, ale Zieloni w swoim
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programie zawarli kilka pomysłów, które nie są wprawdzie oryginalne
(tzn. funkcjonują w debacie od dawna), ale wskazują, że temat ten był
przedmiotem refleksji twórców programu Zielonych. Warto tutaj wskazać
na takie pomysły, jak przekształcenie Rady Europejskiej w drugą izbę PE,
formalne usankcjonowanie praktyki, zgodnie z którą przewodniczącymi
KE zostają politycy ze zwycięskiej frakcji w wyborach do PE zgłoszeni
przed tymi wyborami, połączenie stanowisk przewodniczącego KE i Rady
Europejskiej, wprowadzenie tzw. listy europejskiej w wyborach do PE,
prawo inicjatywy prawodawczej oraz możliwość odwoływania członków
KE przez PE. Natomiast propozycję, aby w organie EBC podejmującym
decyzje w zakresie polityki pieniężnej zasiadali, oprócz specjalistów w tej
dziedzinie, również przedstawiciele związków zawodowych, organizacji
pozarządowych i eksperci z zakresu ekologii można uznać za bardzo
nowatorską.
5. To, że żadna z partii, których programy zostały poddane analizie,
nie przedstawiła spójnej i kompleksowej koncepcji dotyczącej założeń, jak
powinien wyglądać system instytucjonalny UE, powoduje, że wnioski
wynikające z tego, jaka jest ogólna jego wizja (tzn. podział kompetencji
pomiędzy instytucjami krajowymi a unijnymi oraz pomiędzy unijnymi),
obarczone są pewnym ryzykiem. Jednak na podstawie przywołanych tre‑
ści można stwierdzić, że PiS i Porozumienie Jarosława Gowina to partie,
które opowiadają się za tym, aby parlamenty narodowe i międzyrządowe
instytucje UE (Rada Europejska i Rada) miały jak największy wpływ
na decyzje zapadające na forum UE i są raczej niechętne zwiększaniu
kompetencji tych instytucji UE, które mają charakter ponadnarodowy (PE
i KE). Na przeciwnym biegunie można usytuować Zielonych oraz Razem,
których propozycje oznaczają wzmocnienie ponadnarodowości w UE,
w tym przede wszystkim wzrost kompetencji Parlamentu Europejskiego.
PO i Nowoczesna znajdują się pomiędzy tymi biegunami. Pozostałe partie,
które były przedmiotem niniejszego opracowania, nie zajęły stanowiska
w sprawie pożądanego kształtu systemu instytucjonalnego UE.
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Europeizacja polityki zdrowotnej
na przykładzie ochrony zdrowia
w miejscu pracy*

Rys metodologiczny
W związku z rozwijającym się procesem integracji europejskiej, presji
europeizacyjnej podlegają coraz to nowe obszary życia społeczno
‑gospodarczego. Służba zdrowia to jednak ta dziedzina, w której jak
dotychczas stopień, zakres i intensywność europeizacji oceniano jako
umiarkowane. Pozornie sprawa wydaje się dość jednoznaczna i kla‑
rowna – polityka ochrony zdrowia należy tradycyjnie do kompetencji
państw członkowskich, więc Unia Europejska (UE) i jej organy nie mają
prawa do stanowienia norm w tym zakresie1. Jednak z każdą nową re‑
wizją traktatową UE zyskuje nowe kompetencje w tym obszarze, które
często pokrywają się z kompetencjami państw członkowskich. Ponadto
ekspansywne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do‑
starczają takich wykładni prawa europejskiego w tej kwestii, że – poprzez
efekt spill‑over – polityka zdrowotna staje się przedmiotem rosnącej presji
europeizacyjnej.
* Niniejszy tekst jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu pt.: „Zorga‑
nizowane grupy interesów jako »brakujące ogniwo« w kreowaniu polityk w wybranych
krajach postkomunistycznych” (OrgIntCEE). Projekt DFG‑NCN Narodowe Centrum Na‑
uki / Beethoven, nr decyzji 2016/23/G/HS5/01001.
1 W traktacie z Lizbony podkreślono wręcz, że działania podejmowane przez Unię
Europejską mają obowiązek uszanowania zasad rodzimej polityki zdrowotnej państw
członkowskich. Nie mogą one ingerować w sposób świadczenia usług i organizacji opie‑
ki medycznej. Państwa członkowskie niezależnie zarządzają systemem ochrony zdrowia
i dysponują posiadanymi środkami. Inicjatywy unijne pełnią jedynie funkcję komplemen‑
tarną.
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Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że pewne elementy polityki
zdrowotnej (jak np. walka z chorobami zakaźnymi czy przeciwdziałanie
epidemiom i pandemiom) są w naturalny sposób predystynowane do
ich uregulowania na poziomie ponadnarodowym. O ile redystrybucja
poprzez budżet unijny wydaje się obecnie zbyt daleko idącą inicjatywą,
o tyle polityka regulacyjna i pewne elementy harmonizacji stały się już
przedmiotem wspólnotowej polityki. Mamy więc do czynienia z sytuacją
podobną jak chociażby w zakresie polityki klimatycznej (w odniesieniu
do walki z ociepleniem klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplar‑
nianych), która po prostu nie ma sensu, jeśli prowadzona jest jedynie na
poziomie krajowym. Transgraniczna natura problemu determinuje jego
rozwiązanie ponad granicami państw narodowych.
Początki harmonizacji polityki zdrowotnej w Europie odseparowane
były od samego procesu integracji europejskiej. Początkowo dość luźna
i spontaniczna współpraca (np. wczesne fazy współpracy przy zwalcze‑
niu AIDS) przerodziła się stopniowo w skoordynowaną politykę w za‑
kresie transgranicznej kontroli rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
Obserwowany w innych dziedzinach życia efekt spill‑over pozwala pro‑
gnozować, iż kwestią czasu jest, że dalsze pogłębianie integracji w takich
obszarach, jak jednolity rynek (swoboda przepływu usług, produktów,
kapitału i ludzi) czy polityka konkurencji, przyniesie skuteczną presję eu‑
ropeizacyjną w wielu aspektach szeroko rozumianej polityki zdrowotnej.
Mamy więc tutaj do czynienia z klasycznym efektem sill‑over, znanym
z neofunkcjonalistycznej teorii integracji międzynarodowej. Proces inte‑
gracji w jednej dziedzinie determinuje dalszą integrację w innym obszarze,
ewentualnie dalszą konieczność integracji w pierwotnym obszarze. Neo‑
funkcjonaliści wręcz przewidywali efekt spill-over – sukces integracyjny
powoduje konieczność dochodzenia do integracji w pokrewnej dziedzinie
i tak integracja kroczy z sektora do sektora. Interesującą definicję mechani‑
zmu spill-over podał Philippe Schmitter: „[…] sytuacja, w której uczestnicy
projektu regionalnego – zgodni co do przyjętych wspólnych celów, ale
w różnym stopniu zadowoleni, jeśli chodzi o ich praktyczną realizację –
próbują zwiększyć efektywność projektu bądź przez podjęcie współpracy
w powiązanym z pierwotnym polem działania sektorem (rozszerzenie
zakresu), bądź przez intensyfikację współpracy na dotychczasowym
polu (pogłębienie zobowiązań), bądź na oba te sposoby jednocześnie”2.
Ważne jest również, aby uzmysłowić sobie, iż pewne sektory czy też
integracja w pewnych sektorach reprezentują więcej potencjału spill-over
niż inne. Ernst Haas zwracał uwagę na to, iż waga ekonomiczna jest tutaj
2 P. Schmitter: The Neofunctional Hypothesis about International Integration. “Internatio‑
nal Organization” 1969, Vol. 23, No. 1, s. 162.
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istotna. Obszary te powinny dotyczyć konkretnych potrzeb i oczekiwań
obywateli, czyli idei low politics – zgodnie z nią integracja słusznie została
rozpoczęta od spraw, które dotykały ludzi w ich codziennym życiu. Roz‑
poczęcie od działań w sferze high politics, takich jak obrona lub kultura,
najprawdopodobniej nie przyniosłoby efektu spill-over.
Europeizacja w zakresie polityki zdrowotnej jest więc bardzo dyna‑
micznym procesem, który podlegać powinien systematycznej obserwacji
i refleksji akademickiej. Dlatego celem podjętym w niniejszym artykule
jest wykazanie zachodzącego procesu europeizacji w służbie zdrowia, ze
szczególnym uwzględnieniem medycyny pracy – tj. tych regulacji, które
dotyczą bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Należy pamiętać,
że ustanowienie jednolitego rynku (obejmującego swobodny przepływ
pracowników3) było jednym z fundamentów projektu integracyjnego.
Struktura niniejszego opracowania podporządkowana jest logice „od
ogółu do szczegółu”, dlatego, po krótkim wprowadzeniu, zaprezentowana
została w syntetyczny sposób kategoria „europeizacji” jako koncepcja
analityczna. Następnie przedstawiono proces europeizacji samej polityki
zdrowotnej jako jednej z polityk publicznych. W konsekwencji analiza
prowadzi do ukazania regulacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
w pracy, które uległy presji europeizacyjnej. W części konkludywnej
autor formułuje również sądy ewaluacyjne dotyczące optymalności danej
konstrukcji prawno‑politycznej w zakresie ochrony zdrowia, jak również
założenia w odniesieniu do europejskiego obywatelstwa społecznego,
w którym prawa dotyczące transgranicznego dostępu do służby zdrowia
traktowane są jako prawa człowieka.

Europeizacja jako koncepcja teoretyczna
W najbardziej ogólnym rozumieniu europeizacja to wewnętrzna adap‑
tacja do procesu integracji europejskiej – w konsekwencji koncepcji tej
używa się do określenia skuteczności polityk podejmowanych na pozio‑
mie wspólnotowym (ich implementacji do wewnątrzkrajowych systemów
politycznych), jak również do analizy wpływu ponadnarodowego pro‑
cesu integracyjnego w różnorodnych wymiarach na narodową politykę.
Europeizacja pozwala jednocześnie dostrzec skomplikowaną sieć powią‑
zań i relacji wpływu pomiędzy aktorami krajowego życia politycznego
3 Jak również swobodny przepływ kapitału, produktów i usług – w tym usług me‑
dycznych.
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oraz pomiędzy polityką ponadnarodową i subnarodową. Ta perspektywa
analityczna pozwala koncentrować się na adaptacji mechanizmów, proce‑
sów i instytucji krajowej polityki do procesów integracyjnych, akcentuje
się więc siłę i zakres penetracji krajowych systemów politycznych przez
tzw. presję integracyjną.
W literaturze zarówno polskiej, jak i międzynarodowej nie brakuje
różnorodnych ujęć europeizacji. Thomas Risse definiuje europeizację jako
pojawienie się i rozwój na poziomie europejskim struktur władzy, które
zdolne są do rządzenia, tak jak egzekutywa na poziomie narodowym4.
Z kolei Robert Ladrech poprzez europeizację rozumie proces 1) konstru‑
owania, następnie 2) dyfuzji oraz 3) instytucjonalizacji norm, wierzeń,
formalnych i nieformalnych reguł, procedur, stylów działania, które są
definiowane, konsolidowane na poziomie wspólnoty, a następnie inkor‑
porowane na poziomie systemu krajowego (na różnych szczeblach) w jego
politykach, strukturach, jak również stylu polityki czy kultury politycznej
w ogóle. We wszystkich tych rozumieniach europeizacji zakłada się, że
mamy do czynienia z procesem interaktywnym. Stąd wynika również
trudność z parametryzowaniem europeizacji, która nie pozwala przecież
odpowiedzieć na pytanie, czy dane państwo jest „zeuropeizowane”, czy
też nie. Europeizacja to proces, a nie stan, tak więc możemy określić,
w którą stronę zmierza i jaki jest poziom jego europeizacji w danym
momencie w porównaniu z innymi państwami. Jednocześnie stoimy
w obliczu konieczności stosowania wskaźników ilościowych oraz analizy
jakościowej, w której istotną rolę odgrywa intuicja badacza.
Europeizację można też definiować przez pryzmat modelu zapropo‑
nowanego przez Jamesa Caporaso: postępujący proces integracji europej‑
skiej wywołuje swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa
członkowskie, ich obywateli, instytucje), która podlega następnie mediacji
za pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrzkrajowych, a następ‑
nie przynosi konkretne efekty w postaci zmian w polityce wewnętrznej5.
Rezultaty te (jak również etap mediacji) poprzez mechanizm sprzężenia
zwrotnego wpływają na sam proces integracji6.
4 T. Risse: A European Identity? Europeanization and Evolution of a Nation State Identities.
Ithaca 2001.
5 W rezultacie, uwaga badaczy procesu integracyjnego skupia się na opisywaniu,
wyjaśnianiu i interpretacji tej swego rodzaju interwencji regulacyjnej (regulatory intervention) dokonywanej z poziomu ponadnarodowego na całą strukturę unijną i w pewnym
zakresie również pozaunijną. Unia, będąc głównie systemem regulacyjnym, wpływa na
podmioty znajdujące się w jej zasięgu, a czasami wymusza pewne zachowania – zgodne
z wspólnie ustalonym interesem całej wspólnoty.
6 Patrz: J. Caporaso: Three Worlds of Regional Integration Theory. In: Europeanization.
New Research Agendas. Eds. P. Graziano, M.P. Vink. New York 2006, s. 27–28.
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Unia Europejska jest więc przede wszystkim organizacją o charakterze
regulacyjnym7 i poprzez tę właśnie funkcję realizuje się jej europeizujący
wpływ. Jak należałoby zoperacjonalizować ów wpływ? Przede wszystkim
trzeba by się odnieść do struktur państwowych, w tym w szczególności
do tego – w jaki sposób integracja europejska wpływa na wewnętrzne
międzyinstytucjonalne relacje (np. pomiędzy instytucjami centralnymi
a regionalnymi czy lokalnymi). Jednak presja europeizacyjna przynosi
również konsekwencje w modyfikacji konkretnych polityk sektorowych.
Wspólnota polityczna8 (policy community) rozumiana jako wspólnota
polityk, wspólnota mająca na celu realizację pewnych wspólnych intere‑
sów wyartykułowanych i skonceptualizowanych w formie polityk, stała
się znakiem rozpoznawczym sieci powiązań bazujących na rozpoznanych i uznanych przesłankach dotyczących wspólnych potrzeb, interesów
i metod ich osiągania.
W niniejszym opracowaniu europeizacja odnosi się właśnie przede
wszystkim do tego ostatniego sposobu jej definiowania – jako siły
modyfikującej daną politykę publiczną. Zmiana ta zachodzi za sprawą
mechanizmów regulacyjnych, a więc prawa (miękkiego i twardego) gene‑
rowanego na poziomie ponadnarodowym. Oczywiście mierzenie stopnia
saturacji prawa normami pochodzącymi z Brukseli jest jedną z metod
analizy europeizacji, nie do końca doskonałą. Nawet tam, gdzie mamy
do czynienia ze zeuropeizowaną polityką sektorową, która opiera się na
prawie wspólnotowym – na politykę szczebla narodowego, regionalnego,
powiatowego, gminnego pozostaje cały czas dużo miejsca. I te same
polityki, nawet silnie uwspólnotowione, znacznie różnią się w poszcze‑
gólnych państwach członkowskich9. Jeżeli przyjąć metaforę ułamka, gdzie
Unia oznacza wspólny mianownik, to licznik każdego takiego ułamka
określany jest przez państwo narodowe10.
7 Poziom redystrybucji za pośrednictwem budżetu UE jest imponujący, jeśli wy‑
razimy go w miliardach EUR w siedmioletniej perspektywie budżetowej, jest jednak
symboliczny (oscyluje w granicach ok. 1%), jeśli wyrazimy go jako udział w PKB całej
wspólnoty.
8 Należy tutaj zwrócić uwagę na precyzję języka angielskiego, który z greckie‑
go źródłosłowu wydobył (w procesie specjalizacji języka) trzy główne współczesne
kategorie: 1) politics, 2) policy i 3) polity, które oznaczają odpowiednio: 1) politykę w ro‑
zumieniu gry politycznej, działań aktorów politycznych, 2) politykę sektorową, np. politykę migracyjną (migration policy) oraz 3) system polityczny, ale również arenę polityczną.
9 T. Exadaktylos, C.M. Radelli: Research Design in European Studies: The Case of Europeanization. “Journal of Common Market Studies” 2009, Vol. 47, No. 3, s. 507–530.
10 R. Riedel: Europeizacja polityk publicznych. „Wrocławskie Studia Politologiczne”
2015, nr 18, s. 57–72.
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Europeizacja polityki zdrowotnej
Pogłębianie współpracy krajów członkowskich Unii Europejskiej w za‑
kresie ochrony zdrowia wynika z kilku przesłanek, wśród nich najważ‑
niejsze wydają się następujące:
– rosnąca transgraniczna mobilność obywateli Unii Europejskiej (zarów‑
no krótko‑ jak i długookresowa),
– rosnąca transgraniczna mobilność personelu medycznego,
– konieczność zsynchronizowania rosnącej liczby elementów w zakre‑
sie ubezpieczenia zdrowotnego jako konsekwencja różnicy pomiędzy
miejscem ubezpieczenia i miejscem świadczenia usługi medycznej,
– konieczność pogodzenia praw związanych ze swobodnym przepły‑
wem osób oraz zapewnieniem praw obywatelskich (w tym społecz‑
nych i ekonomicznych) na terytorium Unii Europejskiej,
– postępująca integracja w innych, pokrewnych i powiązanych z sobą
dziedzinach (np. regulacja rynku farmaceutycznego).
Wydaje się jednak, że wymienione przesłanki nie są w stanie wykreo‑
wać prawdziwego europejskiego rynku usług medycznych. Redystrybucja
środków w ramach krajowych systemów ochrony zdrowia odbywa się cały
czas poprzez mechanizmy definiowane na poziomie państw narodowych
(czy to poprzez budżet centralny, czy poprzez instytucje typu Narodowy
Fundusz Zdrowia, czy też poprzez system konkurencyjnych kas chorych).
Unia Europejska nie jest organizacją o charakterze redystrybucyjnym11.
Wbrew powszechnym wyobrażeniom poprzez budżet unijny odbywa
się redystrybucja zaledwie 1% unijnego PKB. Unia Europejska jest za to
„mocarstwem” regulacyjnym. Oczywiście dzięki swojej aktywności pra‑
wotwórczej wpływa również na sposób alokowania publicznych środków
budżetowych w samych krajach członkowskich (w skali zarówno budżetu
centralnego, jak i budżetów samorządowych czy sektora zdrowotnego).
Polityka zdrowotna stanowi element szerszej polityki społecznej
i odnosi się do zestawu decyzji, planów i działań podejmowanych w celu
realizacji określonych celów w zakresie ochrony zdrowia. Do szerokiego
pola kompetencyjnego, określanego zbiorczą nazwą polityki ochrony
zdrowia, najczęściej zalicza się następujące elementy:
– polityka finansowania służby zdrowia,
– szkolenie kadry medycznej,
– polityka ubezpieczeń zdrowotnych,
– zabezpieczenie potrzeb danej populacji w zakresie ochrony zdrowia,
11 Spełnia te funkcje tylko w dziedzinie polityki regionalnej oraz Wspólnotowej Po‑
lityki Rolnej.
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badania i rozwój,
przemysł farmaceutyczny,
certyfikowanie usług i produktów medycznych,
inne spokrewnione dziedziny.
Tak rozległa polityka nie może podlegać jednemu mechanizmowi
europeizacyjnemu, nie należy też spodziewać się jednakowych efektów
europeizacyjnych w różnorodnych jej sektorach, względnie w różnych
krajach członkowskich (część sektora medycznego uległa naturalnemu
procesowi umiędzynarodowienia – patrz przykład przemysłu farmaceu‑
tycznego). Mamy obecnie do czynienia ze skomplikowanym systemem
podziału kompetencji pomiędzy poziomami krajowym i ponadnarodo‑
wym – z niekwestionowaną przewagą (jak i z domniemaniem kompe‑
tencji) po stronie państw narodowych. Dynamika zmian ewoluuje jednak
ewidentnie w stronę uwspólnotowienia.
Poszczególne polityki, które składają się na całość polityki zdrowot‑
nej, pozostają sfragmentaryzowane w ramach poszczególnych państw
narodowych, jednocześnie rozwijają się pod swego rodzaju „parasolem”
europejskiej polityki zdrowia publicznego. Umocowanie prawne polityki
zdrowotnej na samym początku było bardzo słabe. Traktaty założy‑
cielskie z lat 50. XX wieku tylko w znikomym stopniu odnosiły się do
polityki zdrowotnej jako takiej, natomiast zawierały już pewne regulacje
dotyczące medycyny pracy. Traktat paryski z 1951 roku o ustanowieniu
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zawierał postanowienia odnoszące
się do warunków pracy i bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym
i stalowym. Natomiast jeden z traktatów rzymskich z 1957 roku ustana‑
wiający Euratom zawierał postanowienia w zakresie ochrony zdrowia
pracowników i ludności przed skutkami promieniowania jonizującego.
Jednak dopiero traktat z Maastricht (1992) w art. 129 bezpośrednio
odnosi się do kwestii polityki zdrowotnej na poziomie ponadnarodowym
i zawiera zapisy o przyczynianiu się UE do osiągnięcia wysokiego po‑
ziomu ochrony zdrowia. Tytuł dziesiąty traktatu pt. „Zdrowie publiczne”
stanowi, iż: „Wspólnota przyczynia się do zapewnienia wysokiego po‑
ziomu ochrony ludzkiego zdrowia, poprzez zachęcanie do współpracy
między Państwami Członkowskimi i, jeśli jest to konieczne, wspiera
ich działania. Działanie Wspólnoty ma na celu zapobieganie chorobom,
zwłaszcza epidemiom, w tym uzależnieniom od narkotyków, poprzez
wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania
się oraz zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej.
Wymogi ochrony zdrowia stanowią część składową pozostałych polityk
Wspólnoty”. Następnie w 1997 roku przyjęty został traktat amsterdam‑
ski, który w art. 152 odnosi się do środków ustanawiających wysokie
standardy jakości i bezpieczeństwa narządów, substancji pochodzenia
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ludzkiego, krwi i jej pochodnych, środków podejmowanych w celu
ochrony zdrowia publicznego w obszarach weterynarii i ochrony roślin
oraz ochrony i poprawy zdrowia ludzi, wyłączające jednak harmoniza‑
cję jakichkolwiek przepisów prawa państw członkowskich. Wskazane
przepisy znalazły się odpowiednio w wersjach skonsolidowanych Trak‑
tatu o Unii Europejskiej (art. 152) oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (art. 6). Stały się one podstawą do specjalnych programów
zdrowia publicznego – pierwszy unijny program zdrowia publicznego
został przygotowany na lata 2003–2008, drugi trwał w okresie 2008–2013.
Cele programu zdrowotnego obejmują poprawę bezpieczeństwa zdrowot‑
nego obywateli Unii Europejskiej, promocję zdrowia, w tym zmniejszenie
dysproporcji w dziedzinie ochrony zdrowia, jak również opracowanie
i rozpowszechnianie informacji oraz rozwój wiedzy na temat zdrowia.
Od tego czasu UE finansowała, koordynowała lub inicjowała niezli‑
czoną ilość projektów związanych ze służbą zdrowia, których samo wy‑
mienienie przekracza możliwości objętościowe niniejszego tekstu. Warto
jednak zauważyć, że w następujących dziedzinach doszło w ostatnich
latach do zaawansowania harmonizacji standardów w Europie: koordy‑
nacja systemów zabezpieczenia społecznego, bezpieczeństwo żywności,
kosmetyków, produktów farmaceutycznych, substancji niebezpiecznych
czy prawa atomowego.
Ponadto nie należy zapominać o prawotwórczym charakterze orze‑
czeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie sposób w skali
niniejszego opracowania dokonać analizy wszystkich przypadków podej‑
mowanych przez ETS, należy natomiast wskazać na przełomowe orzecze‑
nie (Raymond Kohl vs. Union des caisses de maladie), w którym stwierdzono
wprost, że swoboda przepływu usług ma swoje zastosowanie również
w przypadku usług medycznych12. Nie był to pierwszy przypadek, kiedy
prawo czterech swobód jednolitego rynku zastosowano w odniesieniu do
rynku usług medycznych.
Najbardziej zaawansowanym przykładem europeizacji polityki zdro‑
wotnej jest przyjęcie tzw. dyrektywy transgranicznej, która gwarantuje
pacjentom swobodny dostęp do usług zdrowotnych poza krajem ubez‑
pieczenia – wywodząc uprawnienia z zapisów o swobodnym przepływie
osób, ochronie socjalnej, budowie spójności społecznej i sprawiedliwości
społecznej. Łatwo sobie wyobrazić, jak daleko idące konsekwencje ta dy‑
rektywa może z sobą nieść. Wystarczy sobie uświadomić różnice w spo‑
sobach zabezpieczenia usług medycznych w poszczególnych państwach
członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – szczególnie
12 T.S. Greer, T. Sokol: Rules for Rights: European Law, Health Care and Social Citizenship.
“European Law Journal” 2014, Vol. 20, No. 1, s. 66–87.
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z perspektywy systemu służby zdrowia niewydolnego pod względem
finansowym, z ograniczeniami kontraktacji świadczeń zdrowotnych, dłu‑
gimi okresami oczekiwania na wiele świadczeń. W dyrektywie tej zawiera
się zatem potencjał transformacyjny, który być może wymusi reformy
oraz konieczność zestandaryzowania i zsynchronizowania pewnych
procedur w wymiarze transgranicznym. W języku politologicznym – eu‑
ropeizacja wymusi pewien stopień ujednolicenia. O ile polski pacjent nie
miałby zapewne nic przeciwko ujednoliceniu standardów medycznych
z tymi z zachodniej części kontynentu, o tyle sytuacja ta ma wiele innych
wymiarów, związanych z finansami, interesami poszczególnych grup za‑
wodowych czy wreszcie ze zwykłą polityką. Administracyjny opór, jaki
rodziło wdrożenie tej dyrektywy w Polsce, jest zatem zrozumiały – reakcja
odrzucenia proponowanych przez Unię rozwiązań jest tym silniejsza, im
bardziej naruszają one autonomiczność państwa członkowskiego. Zmiany
są wprowadzane tym chętniej, im rzadziej wymuszają konieczności
rezygnowania z krajowych rozwiązań. Jednocześnie odbiór społeczny –
szczególnie w tych obszarach, gdzie jesteśmy mniej zadowoleni z danej
polityki publicznej – jest bardziej przychylny takiej presji europeizacyjnej.
Każdy taki impuls transformacyjny jest witany bardziej entuzjastycznie13.
W przypadku usług medycznych mamy właśnie do czynienia z sy‑
tuacją, w której usługobiorca (z jednego kraju członkowskiego) udaje
się do usługodawcy (z innego kraju członkowskiego), gdzie świadczona
jest usługa. Natomiast koszty tej usługi obciążają ostatecznie system,
w którym usługobiorca jest ubezpieczony (do wysokości taryfy uznanej
przez krajowego ubezpieczyciela). Motywacje pacjentów korzystających
z usługi medycznej za granicą:
– świadczenie medyczne, którego potrzebuje pacjent, nie jest dostępne
w kraju ubezpieczenia,
– brak personelu medycznego o danej specjalności,
– zbyt długi czas oczekiwania z punktu widzenia wskazań medycznych,
– niewystarczająca jakość usług medycznych14.
Cały czas dyrektywa transgraniczna nie rozwiązuje wielu spornych
kwestii, jak np. limitu określonego taryfą ubezpieczyciela w kraju po‑
chodzenia usługobiorcy, kwestii wcześniejszej zgody ubezpieczyciela
w przypadku hospitalizacji lub innych (nieawaryjnych) kosztownych pro‑
cedur medycznych, kosztów podróży i zakwaterowania pacjenta (i osób
13 K. Zdunek: Europeizacja polskiej polityki zdrowotnej. Analiza dyskursu politycznego.
Lublin 2013.
14 E. Borek: Leczenie za granicą mało popularne. Niewielu Polaków wyjeżdża. Wypo‑
wiedź dla PAP (aktualizacja 2.09.2015). http://finanse.wp.pl/kat,1033699,title,Leczenie-za
-granica-malo-popularne-Niewielu-Polakow-wyjezdza,wid,17817318,wiadomosc.html?
ticaid=115839&_ticrsn=5 [data dostępu: 3.09.2015].
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mu towarzyszących w przypadku niepełnoletnich pacjentów) w kraju
usługodawcy czy też konieczności zapłaty faktury za usługę medyczną
przez pacjenta, a następnie jej refinansowania przez ubezpieczyciela – co
stanowi skuteczną barierę w rozwoju transgranicznych usług medycz‑
nych (ze względu na wysokie koszty i ryzyko, na które narażony jest
pacjent i jego spadkobiercy).
Należy również zauważyć, że dyrektywa transgraniczna została for‑
malnie implementowana, w praktyce jednak nie funkcjonuje. Problemem
jest brak rzetelnych informacji dla pacjentów. Odpowiednia informacja
np. na temat międzynarodowych certyfikatów – w kraju świadczenio‑
dawcy – dostępna jest tylko w języku angielskim. W kraju ubezpieczenia
powinna być dostępna informacja na temat warunków i możliwości
skorzystania z leczenia za granicą. Zarówno przed wejściem w życie dy‑
rektywy, jak i po nim udział wydatków na leczenie pacjentów za granicą
w krajowych systemach zdrowotnych pozostał niezmieniony i oscyluje
w granicach 1%. Według danych pochodzących z Departamentu Współ‑
pracy Międzynarodowej NFZ wnika, że do 2015 roku do Funduszu
wpłynęło 2788 wniosków (o wartości 12 mln PLN) o leczenie za granicą.
Pozytywnie rozpatrzono 1533 wnioski (o wartości 4 mln PLN) – 85%
z nich dotyczyło operacji zaćmy15.
Mamy w tym przedmiocie do czynienia z konfliktem dwóch rodza‑
jów norm. Z jednej strony zdefiniowanych na poziomie krajowym reguł
poszczególnych polityk zdrowotnych, z drugiej zaś – unijnych norm
pochodnych reguł traktatowych, takich jak zasada równego traktowania
obywateli UE, zasada niedyskryminacji.
Konstrukcja europejska jest więc asymetryczna – w tym sensie, że
Unia Europejska (kontrintuicyjnie) jest wyspecjalizowana w deregula‑
cji, zdecydowanie bardziej niż w reregulacji. Dyrektywa o mobilności
pacjentów jest tego najlepszym przykładem. Jej celem była liberalizacja
rynku medycznego ponad granicami narodowymi, bez konstruktywnego
programu budowy transgranicznego systemu opieki zdrowotnej16.

15 A. Tyc: Leczenie za granicą mało popularne. Niewielu Polaków wyjeżdża. Informacje
cytowane za PAP (aktualizacja 2.09.2015). http://finanse.wp.pl/kat,1033699,title,Leczenie‑za
‑granica‑malo‑popularne‑Niewielu‑Polakow‑w yjezdza,wid,17817318,wiadomosc.html?tica
id=115839&_ticrsn=5 [data dostępu: 3.09.2015].
16 S.L. Greer: The Weakness of Strong Policies and the Strength of Weak Policies: Law, Experimentalist Governance, and Supporting Coalitions in European Union Health Care Policy. “Re‑
gulation & Governance” 2011, No. 5, s. 187–203.
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Medycyna pracy pod presją europeizacyjną
W przypadku medycyny pracy sprawa przedstawia się w odmienny
sposób niż w przypadku europeizacji innych obszarów służby zdrowia.
Wynika to z faktu, iż ta dziedzina medycyny ściśle powiązana jest ze
światem pracy (pracodawców, pracobiorców oraz ich mobilnością). Po‑
nieważ praca objęta jest tzw. czterema swobodami przepływu (pracow‑
ników, kapitału, produktów i usług), jej regulacja nastąpiła stosunkowo
wcześnie i w sposób znaczący. Sam Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro‑
pejskiej (w art. 153) nadaje UE uprawnienia do przyjmowania dyrektyw
w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Taki mandat
traktatowy stał się następnie podstawą do legislacji licznych dyrektyw
(twardego prawa unijnego17). Wśród nich do najważniejszych należą:
– dyrektywa ramowa dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu
pracy (89/391/EWG),
– seria dyrektyw (2009/104/EC, 99/92/EC, 92/58/EEC, 89/656/EEC, 89/654/
EEC, 2010/35/EU) regulujących następujące kwestie stanowiska pracy –
wyposażenie, oznakowanie, środki ochrony indywidualnej,
– seria dyrektyw dotyczących narażenia na zagrożenia fizyczne (2013/
59/Euratom, 2013/35/EU, 2006/25/EC, 2003/10/EC, 2002/44/EC, 90/641/
Euratom),
– dyrektywa dotycząca narażenia na zagrożenia czynnikami biologicz‑
nymi (2000/54/EC),
– dyrektywy w zakresie obciążenia pracą, zagrożeń ergonomicznych
i psychospołecznych (90/270/EEC, 90/269/EEC),
– inne przepisy branżowe dotyczące pracowników i ich stanowisk pracy
w poszczególnych segmentach gospodarki.
Ponadto w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej funkcjonuje
wiele uregulowań mających charakter niewiążący (prawo miękkie), które
najczęściej służą implementacji norm i wytycznych18. Jako całość z dy‑
rektywami tworzą one system prawny, za którego pomocą reguluje się
sprawy związane z określonymi zadaniami, określonymi stanowiskami
pracy, zagrożeniami, grupami pracowników, organizacją czasu pracy itp.
Ich celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsu‑
mentów i środowiska. Z kolei zadania opracowania odpowiednich norm
zharmonizowanych spełniających określone w dyrektywach zasadnicze
17 Mającego charakter wiążący dla podmiotów pozostających w jurysdykcji jednoli‑
tego rynku.
18 Por. A. Junevcius, D. Gelzinyte: Employees Health and Safty Requirenments and Regulation in the European Union. “European Integration Studies” 2009, No. 3, s. 76–85.
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wymogi dotyczące produktów powierzono europejskim instytucjom
normalizacyjnym (np. Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu).
W celu realizacji zadań wynikłych z priorytetu zapewnienia zdro‑
wego i bezpiecznego środowiska pracy powołano do życia (w 1994 roku)
Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (wraz z siecią
Krajowych Punktów Centralnych), która jest agencją informacyjną,
tzn. jej zadania sprowadzają się do gromadzenia, opracowywania i dys‑
trybuowania wiedzy na temat przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
czy medycyny pracy.
Ta dziedzina medycyny dotyka bardzo ważnego, nie tylko z medycz‑
nego czy humanitarnego punktu widzenia, obszaru. Ma bowiem ogromne
znaczenia gospodarcze dla funkcjonowania jednolitego rynku. Rocznie
w Unii Europejskiej odnotowuje się około 30 tys. wypadków w miejscu
pracy ze skutkiem śmiertelnym. Prawie 3% pracującej populacji Euro‑
pejczyków doznaje wypadku w pracy, a 23 mln osób cierpi corocznie na
problemy zdrowotne, których przyczyną była praca zawodowa19. Stoso‑
wanie odpowiedniej profilaktyki, norm bezpieczeństwa i zasad ochrony
zdrowia ma zatem ogromne znaczenie dla efektywności gospodarki
europejskiej.
Egzemplifikacja z obszaru medycyny pracy sugeruje, iż wpływ Unii
Europejskiej na politykę zdrowotną wykracza znacznie poza skromny
mandat prawny zdefiniowany w traktatach. Polityka europejska w tym
zakresie skupia się na wspomaganiu rządów w osiąganiu wspólnych
celów, profilaktyce (w szczególności w zakresie chorób cywilizacyjnych,
ale również poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i dobrych prak‑
tyk w środowisku pracy), reagowaniu na pojawiające się zagrożenia dla
zdrowia, wspieraniu dynamicznych systemów zdrowotnych.
Wśród autorów literatury przedmiotu dominuje przekonanie, że
europeizacja polityki zdrowotnej pozostaje jednak dość chaotycznym
procesem20. Jej aktualny stan nie jest efektem zaplanowanej i świadomej
polityki. Stanowi raczej wynik pośredniego oddziaływania wielu aktów
pierwotnego i wtórnego prawa unijnego i jego (zazwyczaj rozszerzających)
interpretacji przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Nie zmienia to
faktu, że systemy zabezpieczenia zdrowotnego poszczególnych krajów
członkowskich pozostają pod rosnącą presją europeizacyjną płynącą
z Brukseli. Taki stan rzeczy jest z jednej strony konsekwencją natury
samej Unii Europejskiej, która nie została skonstruowana jako wspól‑
19 Oszacowanie kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Raport Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Bruksela 2007.
20 W. Lamping, M. Steffen: European Union and Health Policy: The ‘Chaordic’ Dynamics
of Integration. “Social Science Quarterly” 2009, Vol. 90, No. 5, s. 1361–1379.
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nota redystrybucyjna, z drugiej strony zaś – wynikiem polityki krajów
członkowskich (jak również grup interesów), które strzegą swoich kom‑
petencji (i pozycji) w tym zakresie. Silnym czynnikiem kontekstualnym
pozostaje tutaj niewątpliwie kwestia wewnętrznego zróżnicowania Unii
Europejskiej w tym zakresie. Polityki zdrowotne poszczególnych państw
członkowskich pozostają tak różnorodne, jak różnorodny jest poziom
rozwoju społeczno‑ekonomicznego pojedynczych gospodarek. Trudno‑
ści w kreowaniu wspólnej (uwspólnotowionej) polityki służby zdrowia
wskazują na ograniczenia projektu integracyjnego w Europie.
Przykład polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia i bez‑
pieczeństwa w miejscu pracy jest jednak najlepszą ilustracją procesów
europeizacyjnych, jakie zachodziły i zachodzą niejako poza wprost wy‑
rażonym mandatem traktatowym co do unijnych kompetencji w zakresie
ochrony zdrowia. Prawodawstwo w tym obszarze wyrosło na funda‑
mencie polityki wspólnego rynku, gdzie zasada swobodnego przepływu
pracowników stanowi jedną z podstaw integracji europejskiej.

Podsumowanie
W sferze prowadzonych studiów europejskich panuje przekonanie, że
proces integracyjny rozwija się „od kryzysu do kryzysu”. Ze względu na
polityczno‑ekonomiczną naturę Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnot
Europejskich) wspomniane kryzysy odnoszą się głównie do gospodarki,
względnie do problemów decyzyjnych w instytucjach wspólnotowych.
Potencjalny – aczkolwiek oczywiście niewyczekiwany – ogólnoeuropejski
kryzys natury zdrowotnej niewątpliwie stanowiłby czynnik stymulujący
zaawansowaną współpracę krajów członkowskich. Łatwo sobie wyob‑
razić, że w przypadku funkcjonalnej potrzeby – i woli rządów krajów
członkowskich, którą by ona zrodziła – te same podstawy prawne,
które dzisiaj okazują się niewystarczające, aby zbudować prawdziwą
europejską politykę zdrowotną, stałyby się fundamentem bardzo daleko
idącej współpracy prowadzącej do synchronizacji i uwspólnotowienia tej
dziedziny. Doświadczenia historyczne potwierdzają powyższe stwierdze‑
nie – zaawansowana współpraca i koordynacja pojawiały się na poziomie
europejskim zawsze wtedy, kiedy pojawiały się zagrożenia i ryzyko
związane ze zdrowiem publicznym: katastrofa czarnobylska, choroba
wściekłych krów czy groźba pandemicznej ptasiej grypy.
Tym niemniej ponadnarodowa agenda polityczna w zakresie ochrony
zdrowia powstała stosunkowo późno – ocenia się, że dopiero w latach
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80. XX wieku. Jak to często bywa w tego typu przypadkach, o jej pojawie‑
niu się zadecydował właściwie przypadek – czyli katastrofa czarnobylska.
Jej doniosłość polityczna, wynikająca z wagi ekologicznej, stała się ważną
stymulantą w budowie systemu zarządzania kryzysowego w zakresie
ryzyka transgranicznego. Katastrofa w Czarnobylu uwidoczniła również
deficyt w zakresie międzynarodowego przepływu informacji, w tym
dostępu do danych medycznych, ich standaryzacji itp.
W przypadku polityki zdrowotnej w miejscu pracy było jednak
inaczej. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy stanowiła
emanację i konsekwencję polityk skupionych wokół projektu jednolitego
rynku. Jak pisze Monika Steffen, polityka może jest krajowa, ale problem
jest międzynarodowy21. W celu zapewnienia jednolitych zasad w unijnej
gospodarce i zapewnienia mobilnym pracownikom jednolitych praw
w zakresie ochrony zdrowia konieczne stało się przyjęcie wspólnotowych
rozwiązań w tej sferze. W rezultacie wiele regulacji związanych z bezpie‑
czeństwem i zdrowiem w miejscu pracy, wyposażeniem, oznakowaniem,
zagrożeniami itp. stało się regulacjami europejskimi.
Również dzisiaj transgraniczna mobilność obywateli Unii Europej‑
skiej (która ulega akceleracji) i związane z nią kwestie ubezpieczeniowe
wymuszają poszukiwanie rozwiązania problemu w zakresie świadczenia
opieki zdrowotnej w przestrzeni ponadnarodowej. Będzie to zapewne
rodziło konsekwencje dla prawodawstwa z zakresu zarówno medycyny
pracy, jak i polityki zdrowotnej w ogóle. Współcześnie uznaje się równy
dostęp do usług medycznych w kategoriach praw obywatelskich. W swo‑
jej słynnej pracy Thomas Humphrey Marshall pisze o obywatelstwie
społecznym jako o trzecim wymiarze praw, po prawach obywatelskich
(takich jak swoboda wypowiedzi czy prawo do zrzeszania się) i prawach
politycznych (takich jak czynne i bierne prawo wyborcze)22. Prawa
społeczne definiowane są jako te prawa, których zapewnienie wiąże
się z dostępem do godnego życia w społeczeństwie – dostęp do opieki
zdrowotnej zaliczany jest do tych właśnie praw. Prawa społeczne różnią
się od obywatelskich i politycznych pod wieloma względami, jednak
najważniejszą różnicą jest ekonomiczny koszt ich zapewnienia. Dostęp
do usług medycznych stanowi tutaj najlepszy przykład. W warunkach
mobilności odbiorców usług zdrowotnych powstaje dodatkowy problem,
a mianowicie kwestia zrównoważenia podaży i popytu. Zrównowa‑
żony system opieki zdrowotnej trudno zbudować nawet przy założeniu
istnienia stabilnej bazy odbiorców (kwestie programów profilaktycz21 M. Steffen: The Europeanisation of Public Health: How Does I Work? The Seminal Role
of AIDS Case. “Journal of Health Politics, Policy and Law” 2012, Vol. 37, No. 6, s. 1083.
22 Szerzej patrz: Th.H. Marshall: Citizenship and Social Class. Pluto 1950.
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nych, itd.), a mobilność rosnącej części populacji stanowi tutaj dodatkowe
wyzwanie.
Zapewnienie praw społecznych w przestrzeni międzynarodowej to
również problem skali systemu politycznego. System służby zdrowia
stanowi część redystrybucyjnego systemu, który co do zasady budowany
jest w skali państwa narodowego. Nawet taka organizacja, jak Unia Eu‑
ropejska, to tylko w minimalnym stopniu organizacja pełniąca funkcje
redystrybucyjne23 (budżet unijny to ok. 1% skumulowanego PKB państw
członkowskich UE24), a przede wszystkim funkcje regulacyjne (oczywiście
z konsekwencjami finansowymi). Poza zasięgiem niniejszego opracowa‑
nia pozostaje kwestia zasadności czy optymalności takiego rozwiązania –
faktem jest, że pobór podatków i wszelkiego rodzaju składek, jak również
organizacja systemu zapewnienia świadczeń społecznych (zdrowotnych,
emerytalnych, edukacyjnych i innych), są tradycyjnie częścią umowy spo‑
łecznej na poziomie państwa narodowego. Co więcej, jakiekolwiek wizje
ich uwspólnotowienia rozwiewają się w obliczu problemu gigantycznego
zróżnicowania w zakresie rozwoju społeczno‑gospodarczego poszcze‑
gólnych państw członkowskich (Niemcy i Bułgaria nigdy nie będą mieć
wspólnej służby zdrowia). UE nie stanowi więc wspólnoty o strukturze
optymalnej dla redystrybucyjnej solidarności, stanowi natomiast wyzwa‑
nie o deterytorializacyjnym charakterze dla niektórych funkcji państwa –
budżetowych czy alokacyjnych.
Brakuje nam uregulowanych na poziomie ponadnarodowym (mi‑
nimalnych) standardów w zakresie służby zdrowia – zarówno co do
zakresu dostępu do świadczeń zdrowotnych, jak i co do ich jakości. Mo‑
głoby się one stać ważnym instrumentem europeizującym poszczególne
systemy służby zdrowia zarówno w kierunku top‑down, jak i bottom‑up25.
Top‑down – poprzez mechanizm konieczności dostosowania do minimal23 I to głównie w ramach polityki regionalnej (Fundusz Spójności, fundusze struktu‑
ralne) oraz Wspólnotowej Polityki Rolnej.
24 Dla porównania – państwa członkowskie UE wydają na służbę zdrowia zazwyczaj
powyżej 6% PKB.
25 Mając na względzie fakt, że europeizacja to proces dwukierunkowy, należy pamię‑
tać, że nie mówimy tylko i wyłącznie o otwieraniu się państwa narodowego na wpływ
ponadnarodowych instytucji, ale również na proces supranacjonalizacji państwowej poli‑
tyki – transferu nie tylko kompetencji, ale i gry politycznej, interesów, preferencji, debaty
na poziom ponadnarodowy. Mamy więc do czynienia z wzajemnym przenikaniem się
poziomów polityki. W angielskojęzycznej literaturze te dwa kierunki określane są jako:
– bottom‑up lub up‑loading – w odniesieniu do europeizacji oddolnej,
– top‑down lub down‑loading – w odniesieniu do europeizacji odgórnej,
– cross‑loading – w odniesieniu do horyzontalnego wymiaru transferu rozwiązań pomię‑
dzy państwami członkowskimi w procesie komunikacyjnym, podpatrywania, uczenia
się, konwergencji (oddziaływań poziomych).
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nych wymogów ustalonych wcześniej pan‑europejskich standardów.
Bottom‑up – jako oręż prawny w rękach obywateli‑pacjentów dyscyplinu‑
jący krajowe systemy służby zdrowia. W literaturze światowej wspomina
się jednak również tzw. uninvited Europeanisation26 – czyli europeizację,
która nie jest mile widziana. Pytanie: Przez kogo? Być może sami pacjenci
(w końcu jest to polityka zorientowana ostatecznie na zaspokojenie po‑
trzeb pacjentów i potencjalnych pacjentów) z radością powitaliby politykę
zdrowotną na poziomie europejskim.
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Europeanisation of Health Policy
Exemplified by the Health Protection at the Workplace
Summary: The objective of the article is to identify the Europeanisation proces of health
policy exemplified by the regulations in the field of protecting the health and security
at the workplace. Despite of the fact that the public policies connected with healthcare
system were not believed to be a subject of direct Europeanisation pressure, it is the
labour market mobilityand free movement of the labour, which brought about the grow‑
ing legislative activity at the European Union level. It aims at protecting the social rights
(including the ones in the field of health care) of the migrating citizens of the EU, as well
as on the harmonisation of healthcare standards on the Single Market.
Europeanisation of health policy is therefore a very dynamicprocess, which ought
to be a subject of a permanent observation as well as academic reflection. The evolution
of the supranational cooperation in this field brought “Directive on the application of
patients’ rights in cross‑border healthcare,” meaning a far advanced legislation deeply
penetrating the member states legal systems. As a consequence the nature of the article
is both analitical and utilitarian. It allows to better understand the processes developing
in this important pshere as well as – by enhanced orientation in the subject – has the
aplication potential.
The structure of the worki s organised in line of the logic “from the general to the
detail” – after a short introduction, the paper syntetically presents “Europeanisation” as
an analytical concept. It is followed by the description of Europeanisation in the health
policy and consequently the focus is put on the regulations in the sphere of security
and health at work, which found themselves under the Europeanisation pressure. In the
conclusive part, the author formulates also evaluative statements on the optimal set‑up of
the health policy legislation.
Key words: health policy, occupational medicine, Europeanisation
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Determinanty współpracy wyszehradzkiej*

Opracowanie jest poświęcone współpracy czterech państw Europy
Środkowej – Czech, Polski, Słowacji i Węgier, które w 1991 roku powo‑
łały do życia ugrupowanie regionalne początkowo pod nazwą Trójkąt
Wyszehradzki, a po rozpadzie Czechosłowacji zaczęto używać określenia
Grupa Wyszehradzka (ang. Visegrad Group, V4). Celem autorki artykułu
jest przedstawienie najważniejszych determinant, które kształtowały
i kształtują współpracę w ramach ugrupowania w okresie ponad 25 lat
jego istnienia. W okresie tym można wyodrębnić dwa podokresy: przed‑
akcesyjny i poakcesyjny, dla których wyznacznikiem stał się moment
przystąpienia czterech państw wyszehradzkich do Unii Europejskiej
w 2004 roku i które charakteryzowały się odmiennymi motywami, celami
przyświecającymi współpracy w regionie Europy Środkowej. Główne py‑
tanie badawcze opracowania brzmi: Jakie czynniki w najwyższym stop‑
niu kształtują obecnie współpracę wyszehradzką? Które determinanty
wzmacniają współpracę, a które ją utrudniają lub osłabiają? Autorka
wskazuje stymulatory o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, takie
jak: interesy rządzących w omawianych państwach partii politycznych
i ich nastawienie do współpracy, a także relacje pomiędzy samymi pań‑
stwami wyszehradzkimi oraz politykę dwóch ważnych kreatorów stosun‑
ków międzynarodowych w Europie – Unii Europejskiej i Rosji. Autorka
stawia tezę o zróżnicowanych determinantach kształtujących współpracę
wyszehradzką ze wskazaniem na interesy państw członkowskich V4
artykułowane przez poszczególne ekipy rządzące. Interesy państw człon‑
* Artykuł ten jest przebudowanym i uaktualnionym fragmentem mojej książki Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej – doświadczenia i perspektywy. Katowice 2018.

280

Anna Czyż

kowskich podlegały i podlegają ciągłej fluktuacji i są wypadkową wielu
zmiennych natury wewnętrznej i zewnętrznej.
Zdaniem autorki istnieje silna korelacja między ideologiczną orienta‑
cją partii rządzących w państwach środkowoeuropejskich z jednej strony
a ich polityką europejską i postrzeganiem partnerów z Grupy Wyszeh‑
radzkiej – z drugiej. Prawicowe rządy mają tendencję do stawiania pojęcia
narodu w centrum ich polityki, podkreślają narodowe interesy, są przy‑
wiązane do koncepcji suwerenności i przejawiają sceptycyzm w stosunku
do pogłębiania procesu europejskiego1. Z kolei postępowe i liberalne rządy
są otwarte na poszukiwanie wspólnych europejskich rozwiązań i traktują
współpracę wyszehradzką jako dodatkowe forum, drugorzędne wobec
Unii Europejskiej, umożliwiające konsultowanie stanowisk i inicjatyw2.
W ostatnich latach do pierwszej grupy państw należy zaliczyć Polskę
i Węgry, gdzie w odniesieniu do przyszłości Unii Europejskiej Jarosław
Kaczyński (lider rządzącego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość) oraz
Viktor Orbán (premier Węgier i przewodniczący rządzącej partii Fidesz)
ogłosili konserwatywną kontrrewolucję kulturalną i potrzebę powrotu do
Europy narodów3. Druga grupa państw to Czechy i Słowacja, w których
elity polityczne podzielają pogląd, że proces pogłębiania współpracy
europejskiej powinien postępować.
Dominującą metodą badawczą stosowaną w opracowaniu jest metoda
systemowa traktująca Grupę Wyszehradzką jako całość, jako system, na
który oddziałują zarówno elementy mające charakter wewnętrzny w sto‑
sunku do systemu, jak i elementy wobec niego zewnętrzne.
Tematyką współpracy wyszehradzkiej zajmują się głównie badacze
z regionu Europy Środkowej oraz nieliczni naukowcy spoza regionu.
Z polskich opracowań monograficznych dotyczących Grupy Wyszehradzkiej ważne są publikacje: Mariana Szczepaniaka i Przemysława
Deszczyńskiego4, Bogdana Góralczyka5 oraz Karoliny Gawron‑Tabor6,
a także artykuły z dwóch ośrodków analitycznych – Ośrodka Studiów
Wschodnich (Mateusz Gniazdowski, Jakub Groszkowski) oraz Polskiego
1 The Future of the Visegrad Group. Eds. A. Skrzypek, M. Skóra. Brussels–Berlin
2017, s. 39.
2 Ibidem, s. 39.
3 TVN24: Kaczyński i Orban zapowiadają „kontrrewolucję kulturową” w UE. 6.09.2016.
http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju.3/forum‑ekonomicznew‑krynicy‑dyskusja‑jaros
law‑kaczynski‑viktor‑orban,674234.html [data dostępu: 18.03.2019].
4 M. Szczepaniak, P. Deszczyński: Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń 1995.
5 B. Góralczyk: Współpraca Wyszehradzka. Geneza, doświadczenia, perspektywy. Warsza‑
wa 1999.
6 K. Gawron‑Tabor: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989–2009. Toruń 2013.

Determinanty współpracy wyszehradzkiej

281

Instytutu Spraw Międzynarodowych (Dariusz Kałan). Wśród angloję‑
zycznych opracowań dotyczących Grupy Wyszehradzkiej można wskazać
publikacje Ricka Fawna7, Christophera Walscha8, Martina Dangerfielda9
oraz Matthew Rhodesa10. Wśród czeskich badaczy na temat współpracy
w ramach Grupy Wyszehradzkiej ciekawe publikacje przygotowuje Vít
Dostál11, Michal Kořan12 i Libor Lukášek13. W Słowacji do najważniejszych
badaczy działalności Grupy Wyszehradzkiej należą Milan Nič14, Tomáš
Strážay15 i Juraj Marušiak16. Z kolei na Węgrzech publikacje z zakresu
współpracy wyszehradzkiej opracowują Judit Hamberger17, András
Rácz18, László Póti19 i András Inotai20.
W 2016 roku Grupa Wyszehradzka obchodziła 25. rocznicę swojego ist‑
nienia, co stało się okazją do podsumowań. W dotychczasowej działalno‑
ści Grupy można wyodrębnić dwa okresy: przedakcesyjny i poakcesyjny,
pomiędzy którymi występowały istotne różnice determinujące aktywność
całego ugrupowania. W pierwszym okresie swojego działania – przedak‑
cesyjnym (w latach 1991–2004) V4 dążyła przede wszystkim do integracji
z Unią Europejską oraz Sojuszem Północnoatlantyckim. Współpraca
wyszehradzka przechodziła wówczas różne fazy – od bardzo aktywnego
początku współpracy (w latach 1991–1993), kiedy udało się zrealizować
ważne cele w polityce zagranicznej tych państw (m.in. doszło do rozwią‑
7 R. Fawn: Visegrad’s Place in the EU since Accession in 2004: “Western” Perceptions.
“International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2014, No. 1–2.
8 Ch. Walsch: Visegrad Four in the European Union. An Efficient Regional Cooperation
Scheme? “International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2014, No. 1–2.
9 M. Dangerfield: V4: A New Brand for Europe? Ten Years of Post‑accession Regional Cooperation in Central Europe. „Poznań University of Economics Review” 2014, No. 4, Vol. 14.
10 M. Rhodes: Visegrad Turns Ten. “Russian and East European Studies” 2003, No. 1701.
11 V4 – 25 Years. The Continuing Story of the Visegrad Group 1991–2016. Eds. W. Przybyl‑
ski, V. Dostál, P. Janebová, T. Strážay, Z. Végh. Warszawa 2016.
12 M. Kořan: Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha 2016.
13 L. Lukášek: Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991–2004. Praha 2013.
14 M. Nič: The Visegrad Group in the EU: 2016 as a Turning‑point? “European View”
2016, Vol. 15.
15 T. Strážay: V4 2015: neľahké hľadanie odpovedí na európske výzvy. „Ročenka zahranič‑
nej politiky Slovenskej republiky” 2015. https://www.sfpa.sk/wp‑content/uploads/2016/04/
R2015.pdf [data dostępu: 2.02.2019].
16 J. Marušiak: Is Visegrad still a Central European “Trade mark”? Bratislava 2013.
17 J. Hamberger: The Future of the Visegrad Cooperation from the Hungarian Perspective.
„International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2006, nr 3–4.
18 A. Rácz: Divided stands the Visegrad? The V4 Have Been United towards the Ukraine
Crisis but Remain Split Concerning Russia. “FIIA Briefing Paper” 2014, No. 158.
19 K. Pełczyńska‑Nałęcz, A. Duleba, L. Póti, V. Votápek: Eastern Policy of the Enlarged
European Union. A Visegrad Perspective. Bratislava 2003.
20 A. Inotai: Correlations between European Integration and Sub‑regional Cooperation. Theoretical Background, Experience and Policy Impact. Budapest 1997.
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zania Układu Warszawskiego, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
oraz do podpisania układów stowarzyszeniowych ze Wspólnotami Eu‑
ropejskimi), poprzez okres uśpienia (w latach 1994–1998), kiedy państwa
te rekompensowały brak efektów we współpracy politycznej rozwijaniem
współpracy gospodarczej w ramach powołanego w 1992 roku Środkowo‑
europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, aż po fazę reaktywacji
(w latach 1999–2004), kiedy odnowiono kontakty polityczne i faktem
stało się członkostwo tych państw w Unii Europejskiej i NATO (do Unii
Europejskiej wszystkie te państwa wchodziły razem 1 maja 2004 roku
do NATO 12 marca 1999 roku zostały przyjęte Czechy, Polska i Węgry,
a Słowacja dołączyła do nich z dniem 29 marca 2004 roku). Drugi okres
współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej rozpoczął się z chwilą ich
wejścia do Unii Europejskiej i trwa do dziś. Współpraca wyszehradzka
zachodzi w trzech wymiarach: politycznym, sektorowym i obywatelskim,
a obejmuje sferę polityki, gospodarki, kultury, edukacji, nauki, infrastruk‑
tury, środowiska, obrony, współpracy transgranicznej oraz tzw. wymiar
obywatelski z aktywnym udziałem Międzynarodowego Funduszu Wy‑
szehradzkiego jako jedynej instytucji powołanej przez Grupę. Fundusz,
który powstał w 2000 roku, wspiera finansowo projekty w dziedzinie
badań naukowych, edukacji, kultury, sportu poprzez przyznawane
granty, rezydencje artystyczne czy stypendia. Współpraca wyszehradzka
odbywa się na podstawie wyznaczonych mechanizmów: roczne, rotacyjne
przewodnictwo w Grupie, coroczne szczyty premierów państw człon‑
kowskich, spotkania prezydentów, przedstawicieli parlamentów, poszcze‑
gólnych ministerstw z czterech państw wyszehradzkich czy pracę grup
roboczych. Do najważniejszych zagadnień obecnych w wyszehradzkiej
agendzie należą: polityka energetyczna, infrastruktura (plany budowy
korytarza energetycznego Północ–Południe), bezpieczeństwo i obrona
(w 2016 roku została powołana wyszehradzka grupa bojowa), przyszłość
Bałkanów Zachodnich oraz program Partnerstwo Wschodnie jako część
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Motywy przyświecające podjęciu współpracy regionalnej przez
Polskę, Węgry i Czechosłowację miały charakter zewnętrzny i we‑
wnętrzny. Motywy zewnętrzne wiązały się ze stanowiskiem państw
Europy Zachodniej, dla których współpraca regionalna wymienionych
państw była elementem polityki wobec tej części Europy po rozpadzie
bloku wschodniego, a jednocześnie miała częściowo uwolnić państwa
Zachodu od wyłącznej odpowiedzialności politycznej i ekonomicznej za
rozwój sytuacji w regionie21. Motywy wewnętrzne wynikały z kolei ze
21 G. Bernatowicz: Nowy europejski regionalizm. „Sprawy Międzynarodowe” 1994,
nr 3, s. 35.
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wspólnoty losów trzech omawianych państw u progu lat 90. XX wieku:
podobieństw historycznych, kulturowych, politycznych, gospodarczych,
społecznych oraz bliskości geograficznej. To właśnie podobny potencjał
i poziom rozwoju gospodarki, zaawansowanie przemian gospodarczych
i powszechność procesów demokratyzacji, bliskość geograficzna, wspólne
korzenie cywilizacyjne, podobieństwo najnowszych doświadczeń histo‑
rycznych i wspólne priorytety w polityce zagranicznej stanowiły czyn‑
niki pozytywnie wpływające na rozwój współpracy w ramach Grupy
Wyszehradzkiej w początkowym okresie jej działalności22. Z kolei wśród
czynników, które wpływały negatywnie na rozwój współpracy wyszehradzkiej, należy wskazać: problemy etniczne – konflikty na pograniczu
węgiersko‑słowackim, głównie o status mniejszości węgierskiej żyjącej
w południowej Słowacji, konflikt węgiersko‑słowacki wokół zapory wod‑
nej Gabčíkovo‑Nagymaros23 czy tzw. kwestia sudecka – nawiązująca do
wygnania ponad 3 mln Niemców Sudeckich i Węgrów z Czechosłowacji
w latach 1945–1946 na podstawie tzw. dekretów Edvarda Beneša. Wśród
tych spraw najbardziej drażliwa okazała się polityka władz Słowacji
wobec żyjącej w południowej części kraju mniejszości węgierskiej. Wielo‑
krotnie dochodziło na tym tle do konfliktów i kryzysów we wzajemnych
stosunkach na linii Bratysława–Budapeszt. Trudny dla relacji węgiersko
‑słowackich był okres rządów Vladimíra Mečiara, którego rząd posługiwał
się nacjonalistyczną retoryką, a w działaniu starał się ograniczać prawa
mniejszości węgierskiej do np. posługiwania się ojczystym językiem.
W czasie rządów Mikuláša Dzurindy (1998–2006) sytuacja mniejszości
węgierskiej w Słowacji zdecydowanie się poprawiła, zwłaszcza że o jej
interesy walczyła partia polityczna mająca swoją reprezentację parlamen‑
tarną oraz wchodząca w skład koalicji rządzącej, czyli Partia Węgierskiej
Koalicji. Po dojściu do władzy Roberta Ficy w 2006 roku w stosunkach
węgiersko‑słowackich znów rozpoczął się trudny okres, gdyż w koalicji
rządzącej znalazła się Słowacka Partia Narodowa, której lider – Ján Slota
wsławił się wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami wymierzonymi
właśnie w mniejszość węgierską żyjącą w Słowacji, a stanowiącą około
10% ludności tego kraju24. Także po stronie węgierskiej pojawiały się inicja‑
tywy, które wpływały negatywnie na wzajemne relacje, a dotyczyły one
projektu rządzącego na Węgrzech Fideszu i premiera Orbána przyznania
obywatelstwa węgierskiego dla Węgrów mieszkających poza granicami
22 A. Kupich, R. Morawiec: Udział Polski we współpracy regionalnej. „Rocznik Polskiej
Polityki Zagranicznej” 1993/1994, s. 83.
23 R. Wiśniewski, M. Pernal, J. Tombiński: Countries of the Visegrad Group Prior to Accession to the European Union – Together or Separately? “The Polish Foreign Affairs Digest”
2002, No. 1 (2), s. 116.
24 G. Jeszenszky: Visegrád – Past and Future. “Hungarian Review” 2011, No. 4, s. 22.
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Węgier, czyli m.in. w Słowacji, gdzie to skupisko ludności węgierskiej jest
największe. Słowaccy politycy wielokrotnie oskarżali węgierskich działa‑
czy o szerzenie tendencji rewizjonistycznych (podważających integralność
terytorialną, ustaloną na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku), podsycanie
wzajemnych napięć, uprzedzeń i brak woli załagodzenia sytuacji.
Od początku współpracy w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego,
a później Grupy Wyszehradzkiej stosunek poszczególnych członków
ugrupowania do samej idei, potrzeby i charakteru współpracy był zróż‑
nicowany i poddany fluktuacji – zmieniał się w zależności od tego, jakie
siły polityczne znalazły się u władzy w danym państwie i jakie nasta‑
wienie oraz wizje mieli politycy w nich rządzący. Na rozwój współpracy
wyszehradzkiej wpływ miały narodowe interesy państw członkowskich
i dążenia elit politycznych, które wyznaczały cele polityczne na okres
transformacji oraz już po wejściu państw Grupy Wyszehradzkiej do
Unii Europejskiej i NATO, biorąc pod uwagę warunki wewnętrzne oraz
czynniki zewnętrzne. Często uwidaczniało się dążenie państw V4 do
przedkładania interesu narodowego nad wspólny, wyszehradzki.
Najbardziej niekorzystne z punktu widzenia przyszłości i rozwoju
współpracy w ramach Trójkąta, a potem Grupy Wyszehradzkiej było
początkowe stanowisko władz Republiki Czeskiej, zwłaszcza po dojściu
do władzy premiera Václava Klausa, najbardziej zaś jednoznaczne i po‑
zytywne stanowisko w kwestii nawiązania i kontynuowania współpracy
w ramach Grupy Wyszehradzkiej zachowywała i zachowuje Polska. Sta‑
nowisko czeskie przechodziło różne fazy – od początkowego entuzjazmu
i zaangażowania w tworzenie powiązań pomiędzy partnerami z Europy
Środkowej, kiedy głównym orędownikiem rozwijania współpracy był
prezydent Czechosłowacji, a później Republiki Czeskiej – Václav Havel, aż
po podejście indywidualistyczne prezentowane przez premiera Václava
Klausa25. Czeskie elity wyrażały przekonanie, iż bliższe więzi w ramach
V4 mogą wręcz opóźnić realizację ich strategicznych celów politycznych.
Także w późniejszym okresie istnienia Grupy strona czeska starała się
dystansować od współpracy wyszehradzkiej, angażując się w inne for‑
maty współpracy w regionie, jak np. Trójkąt Sławkowski.
Strona węgierska w pierwszym okresie funkcjonowania Grupy
podchodziła do współpracy realistycznie – z jednej strony dostrzegała
zalety samodzielnego dochodzenia do zachodnioeuropejskich struktur
integracyjnych, z drugiej jednak strony problemy polityczno‑etniczne
na linii Budapeszt–Bratysława wymuszały współpracę w regionie.
Wzajemne animozje dotyczyły przede wszystkim statusu mniejszości
węgierskiej żyjącej w południowej Słowacji oraz nieuregulowanego
25 J. Vykoukal: Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha 2003, s. 134.
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sporu o inwestycję na Dunaju. Kwestie te zwłaszcza w okresie przedwy‑
borczym były wykorzystywane do celów politycznych, np. pod rządami
premiera Orbána. Jego inicjatywy, mające w założeniu realizować interes
narodowy, w praktyce zwiększały napięcia we wzajemnych stosunkach
z wyszehradzkimi partnerami. Odnosi się to do sprawy tzw. Karty Węgra
(skierowanej do Węgrów mieszkających poza granicami państwa) czy
tzw. dekretów Beneša (na ich podstawie po II wojnie światowej wypędzono
z Czechosłowacji Niemców oraz Węgrów i odebrano im majątek). Premier
Orbán w 2002 roku powiedział, iż „Czechy i Słowacja powinny wymazać
ze swego ustawodawstwa dekrety E. Beneša, gdyż nie sądzi, by jakiś kraj
mógł przystąpić do Unii Europejskiej z takim prawem”26. Słowa te wy‑
wołały kryzys w Grupie Wyszehradzkiej, gdyż na znak protestu przeciw
takiemu stanowisku Węgier premierzy Czech i Słowacji – Miloš Zeman
i Mikuláš Dzurinda odwołali swój udział w zaplanowanym na 1 marca
2002 roku spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Państwa wyszehradzkie
miały także odmienne cele podczas ostatniej fazy negocjacji akcesyjnych
podczas szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze w grudniu 2002 roku,
które ostatecznie zakończyły się sukcesem, ale polska delegacja na czele
z premierem Leszkiem Millerem do końca walczyła o bardziej korzystne
warunki zwłaszcza dla polskich rolników27.
Stanowisko Słowacji w kwestii współpracy regionalnej od początku
było słabo artykułowane w ramach istniejącej Czechosłowacji. Po dojściu
do władzy premiera Mečiara i rozpadzie Czechosłowacji zainteresowanie
polityków słowackich rozwojem stosunków z sąsiadami, głównie współ‑
pracą wyszehradzką oraz procesem integracji zachodnioeuropejskiej,
znacznie zmalało. Wyszehrad był wówczas postrzegany przez premiera
i jego otoczenie jako z jednej strony instrument w rękach Czechów, aby
utrzymywać dalej kontrolę nad Słowacją po rozpadzie Czechosłowacji,
a z drugiej strony jako forma nacisku na Słowację przez węgierskich są‑
siadów, zainteresowanych sytuacją mniejszości węgierskiej w Słowacji28.
Dopiero po okresie rządów Mečiara stanowisko jej nowych władz wobec
idei Wyszehradu znalazło wyraźne, eksponowane miejsce w polityce
zagranicznej i było mocno podkreślane. W ostatnich latach czynnikiem
mającym negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej
stał się fakt, iż tylko Słowacja należy do państw, które przyjęły wspólną
26 T. Grabiński: Premier Orban w niemieckiej osi? „Gazeta Wyborcza” 21.02.2002.
27 J. Lidák, V. Koganová: Višegrádská spolupráca a budúcnost’ V4. W: Rola Polski, Czech
i Słowacji w Europie Środkowej po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Red. M. Migalski. Katowice
2004, s. 8.
28 J. Bugajski: Visegrád’s Past, Present and Future. “Hungarian Review” 2011, No. 3,
s. 61.
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walutę euro (od 1 stycznia 2009 roku) i są członkami elitarnej eurogrupy
podejmującej najważniejsze decyzje finansowe. Miało to znaczenie
podczas kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, kiedy tylko Słowacja
uczestniczyła w ustaleniach na temat podejmowanych działań w celu
wyjścia z kryzysu, a w perspektywie może stanowić poważny problem
w relacjach wyszehradzkich i być rozwinięciem hasła „Europy dwóch
prędkości”, które coraz częściej pojawia się w debacie europejskiej i może
oznaczać ściślejszą integrację w wielu dziedzinach współpracy pomiędzy
niewielką grupą zainteresowanych państw członkowskich Unii Europej‑
skiej. Realizacja tej koncepcji oznaczałaby odejście od zasady solidarności,
od polityki spójności, gdyż ściśle integrujący się rdzeń najbogatszych
państw Unii Europejskiej może okazać się mniej skłonny do dzielenia się
środkami finansowymi z innymi w ramach polityki spójności, co mogłoby
jeszcze bardziej pogłębić dystans dzielący bogate państwa od biedniej‑
szych. W przypadku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, które
także w traktacie akcesyjnym zobowiązały się do przyjęcia wspólnej wa‑
luty, sprawa ta z jednej strony wywołuje polityczne kontrowersje, z dru‑
giej – państwa te muszą spełniać odpowiednie warunki ekonomiczne,
określone jako kryteria konwergencji, aby zostać członkami strefy euro.
Na razie trudno oczekiwać od polityków rządzących, zwłaszcza w Polsce
i na Węgrzech, przywiązanych do „resztek suwerenności gospodarczej”29,
którzy głoszą hasła patriotyzmu ekonomicznego i sceptycznie podchodzą
do projektów pogłębiania współpracy w ramach Unii Europejskiej, aby
zaangażowali się w proces dochodzenia do wspólnej waluty. W przy‑
padku Węgier wymagałoby to zmiany konstytucji z 2011 roku, w której
zostało zapisane, iż forint jest walutą narodową, a do przeprowadzenia
nowelizacji jest wymagane uzyskanie poparcia 2/3 głosów w parlamen‑
cie. Dla partii rządzącej w Polsce jest to temat raczej odsuwany na bok
i nieobecny w debacie publicznej. Na razie ani Praga, ani Budapeszt, ani
Warszawa nie wyrażają gotowości do tej decyzji w bliskiej perspektywie
czasowej.
Za najbardziej „prowyszehradzko” nastawione państwo uchodziła
i uchodzi Polska, dla której współpraca regionalna w tym układzie
partnerów zawsze stanowiła istotny element polityki zagranicznej, choć
przez partnerów z V4 nasz kraj był postrzegany jako dążący do dominacji
w regionie. Polska wielokrotnie akcentowała korzyści płynące z istnienia
i funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, stale dążyła do zacieśniania
wzajemnych powiązań, rozwijania współpracy w różnych dziedzinach.
W założeniach polskiej polityki zagranicznej w okresie przedakcesyj‑
29 K. Kik: Iluzje Wyszehradu. „Rzeczpospolita” 9.10.2016. http://www.rp.pl/Publicysty
ka/310099946‑Kik‑Iluzje‑Wyszehradu.html#ap‑1 [data dostępu: 15.02.2019].
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nym Trójkąt Wyszehradzki został uznany za mechanizm zmniejszania
zagrożeń ze Wschodu, utrwalający poczucie bezpieczeństwa i stabilności
w regionie, a tym samym mający korzystny wpływ na bezpieczeństwo
całej Europy. Polska podkreślała, iż współpraca wyszehradzka odgrywa
ważną i pozytywną rolę w dążeniu do Unii Europejskiej, ma być także
łącznikiem pomiędzy Unią Europejską a państwami poradzieckimi,
zwłaszcza Ukrainą30. Mimo że Polska od samego początku współpracy
wyszehradzkiej wykazywała największą aktywność i zaangażowanie
oraz przejawiała największą konsekwencję we wzajemnej współpracy, nie
zawsze było to oceniane pozytywnie przez partnerów z Grupy Wyszeh‑
radzkiej. Czasami niechęć pozostałych państw członkowskich V4 była
podyktowana obawą przed zdobyciem przez Polskę pozycji dominującej
jako największego terytorialnie oraz pod względem liczby ludności pań‑
stwa o ambicjach mocarstwa regionalnego31. Z rezerwą partnerzy z Grupy
podeszli także do ostatniej inicjatywy polsko‑chorwackiej o współpracy
w ramach Inicjatywy Trójmorza32.
Ponieważ współpraca wyszehradzka zachodzi pomiędzy suweren‑
nymi państwami, które artykułują swoje interesy, wśród partnerów
pojawiają się zarówno podobieństwa, jak i różnice w podejściu do róż‑
nych kwestii – jedne wzmacniają, inne osłabiają porozumienie pomiędzy
poszczególnymi członkami Grupy Wyszehradzkiej, wpływając na całość
współpracy i postrzeganie jej na zewnątrz (tabela 1).
Do tej pory Grupa Wyszehradzka stanowiła w Unii Europejskiej
z różnym powodzeniem, natężeniem i skutkiem koalicję państw powo‑
łaną do reprezentowania interesów Europy Środkowej. Państwa Grupy
wypracowały mechanizm koordynacji stanowisk w ramach Unii Europej‑
skiej, który polega na organizowaniu spotkań przedstawicieli V4 poprze‑
dzających bezpośrednio szczyty Unii Europejskiej. Nierzadko na forum
Unii Europejskiej cztery państwa wyszehradzkie przyjmowały wspólne
stanowisko w ważnych kwestiach, np. w stosunku do nowej perspektywy
budżetowej UE na lata 2014–2020, polityki spójności, w przypadku pakietu
klimatyczno‑energetycznego czy wobec mechanizmu kwot przyjmowania
uchodźców (państwa Grupy stworzyły tzw. koalicję niechętnych sprzeci‑
wiających się obowiązkowi przyjmowania uchodźców i były postrzegane
jako opozycyjny blok, który uderza w europejską solidarność).
30 R. Kuźniar: Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000. Warszawa 2001, s. 244.
31 M. Gniazdowski: Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoksy skali. „Polski
Przegląd Dyplomatyczny” 2012, nr 2 (64), s. 46.
32 P. Ukielski: Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce
12 państw regionu. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Raport nr 3/2016. http://cakj.pl/wpcontent/uploads/2016/11/Raport-3-2016.pdf [data dostępu: 15.02.2019]; Idem: Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej. „Studia Europejskie” 2018, nr 2, s. 48.
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Tabela 1. Elementy wpływające na Grupę Wyszehradzką
Czynniki wzmacniające

Czynniki osłabiające

mechanizm rocznych, rotacyjnych prezy‑ słaba instytucjonalizacja, decyzje mają
dencji w Grupie Wyszehradzkiej
nieformalny charakter
stałe konsultacje przed spotkaniami róż‑ polityka Federacji Rosyjskiej, kryzys na
nych gremiów europejskich
Ukrainie, odmienny stosunek do Rosji
słaba instytucjonalizacja pozwala na przynależność Słowacji – jako jedynej –
większą elastyczność działania
do strefy euro, brak jasnych perspektyw
i terminów wejścia do strefy euro przez
pozostałe trzy państwa wyszehradzkie
mechanizm maksymalnego wykorzy‑ inicjatywa Trójmorza jako alternatywa
stania wspólnych interesów, ciągłość
i kontynuacja w realizacji priorytetów
współpracy niezależnie od państwa
sprawującego prezydencję w Grupie Wy‑
szehradzkiej
funkcjonowanie
Międzynarodowego współpraca polsko‑węgierska
Funduszu Wyszehradzkiego
Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zbieżnych interesów i wspólnych tematów, łączących partne‑
rów z Grupy Wyszehradzkiej, w miarę upływu czasu i rozwoju współ‑
pracy w ramach Unii Europejskiej uwidaczniały się także istotne różnice
w poglądach pomiędzy partnerami z Grupy dotyczące procesu integracji
i pojawiających się na forum europejskim problemów. Odzwierciedle‑
niem różnic w postrzeganiu przez państwa V4 reformy instytucjonalnej
Unii był proces ratyfikacji traktatu z Lizbony, który został niezwłocznie
zatwierdzony przez Słowację i Węgry, Polska i Czechy zaś blokowały go,
zwlekając z ratyfikacją33 (traktat ten, podpisany 13 grudnia 2007 roku,
zastąpił nieratyfikowany Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy).
Do najważniejszych postanowień nowego traktatu należało przyjęcie
przez Unię Europejską osobowości prawnej, co oznaczało formalne powo‑
łanie do życia organizacji międzynarodowej o nazwie „Unia Europejska”,
a także zmiana procedury podejmowania decyzji w Unii, uzależniająca
siłę głosów państw w Radzie Unii Europejskiej od liczby ich mieszkań‑
ców. Nowy system oznaczał spadek znaczenia państw średnich i małych,
co wywołało zaniepokojenie ze strony Polski, która z poparciem Czech
starała się przekonać inne państwa do tzw. systemu pierwiastkowego
(tzn. ważenia głosów wprost proporcjonalnie do pierwiastka z liczby lud‑
ności danego państwa). Ostatecznie jednak tego rozwiązania nie udało
33 R. Morawiec: Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej. „Rocznik Polskiej Polityki Za‑
granicznej” 2010, nr 1, s. 184.
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się przeforsować34. W późniejszym czasie istotne rozbieżności stanowisk
pomiędzy partnerami z Grupy Wyszehradzkiej, które w dużym stopniu
wpłynęły na negatywne oceny rezultatów współpracy wyszehradzkiej
i jej zasadności w opinii komentatorów i polityków, pojawiły się w kon‑
tekście konfliktu na Ukrainie oraz stosunku do nałożonych przez Unię
Europejską na Rosję sankcji, które Polska, w odróżnieniu od pozostałych
partnerów V4, zdecydowanie popierała.
W miarę upływu czasu pojawiało się przekonanie, że współpraca
wyszehradzka jest pożyteczna, ale nie zawsze skuteczna, a interesy
narodowe biorą górę nad interesem ogółu. W polityce zagranicznej
państw Europy Środkowej współpraca regionalna pozostawała wypad‑
kową głównych opcji – prozachodniej lub prowschodniej. Wśród państw
Grupy Wyszehradzkiej Polska stawała się głównym orędownikiem
opcji prozachodniej, pozostałe zaś państwa Grupy w różnych okresach
i z różnym natężeniem przejawiały większe zainteresowanie współpracą
z Rosją, co miało swoje podłoże głównie w interesach energetycznych.
Istotne podziały w Grupie pojawiły się w szczególności w odniesieniu
do konfliktu na Ukrainie, aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku oraz
sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. W tym przypadku stanowisko
Polski istotnie odbiegało od podejścia pozostałych partnerów z V4, gdyż
Polska popierała nałożenie sankcji ekonomicznych na Rosję i potępiała
jednoznacznie aneksję Krymu. Inna postawa w patrzeniu na Rosję, pre‑
zentowana przez Czechy, Słowację i Węgry, podyktowana była przede
wszystkim względami ekonomicznymi – Rosja jest dla tych państw waż‑
nym partnerem w stosunkach gospodarczych, odgrywa także istotną rolę
jako główny dostawca surowców energetycznych. Okazało się, iż polityka
wobec wschodniej Europy jest czynnikiem dzielącym państwa Grupy
Wyszehradzkiej. Wśród czynników osłabiających współpracę wyszeh‑
radzką w ostatnich latach na plan pierwszy wysuwa się polityka Rosji
wobec kryzysu na Ukrainie i podejmowane przez nią działania, które
negatywnie oddziaływały na jedność V435. Grupa Wyszehradzka jako
całość nigdy nie wydała oficjalnego oświadczenia w sprawie stosunków
z Rosją, nie doszło także do żadnego spotkania w formacie Wyszehrad
plus z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, Rosja prowadzi bilateralne
stosunki z poszczególnymi państwami Grupy. Z prezydentem Rosji Wła‑
dimirem Putinem spotykał się przede wszystkim premier Węgier, którego
rząd realizuje politykę „otwarcia na Wschód”, nazywaną też „doktryną
34 K. Zubelewicz: Polityka zagraniczna. „Europa Środkowo‑Wschodnia” 2007, nr 17,
s. 11.
35 The View at 25. Visegrad’s Silver Anniversary. Center for European Policy Analysis,
2016. https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2854 [data dostępu: 2.02.2019].
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wschodnich wiatrów”, jako główne założenie polityki zagranicznej
Węgier od dojścia do władzy partii Fidesz w 2010 roku. Oznaczało to, iż
„wysiłki Budapesztu koncentrowały się na pogłębianiu relacji politycz‑
nych i gospodarczych z azjatyckimi partnerami, a zwłaszcza z Chinami
i Rosją”36. Pragmatyczne podejście Węgier, Słowacji i Czech do stosunków
z Rosją, które przejawiało się w krytyce sankcji wobec Rosji za sytuację
na Ukrainie oraz w patrzeniu przez pryzmat interesów gospodarczych,
odbiegało od bardziej normatywnego podejścia Polski, dla której liczy
się zachodnia orientacja w polityce zagranicznej Ukrainy jako państwa
sąsiedzkiego i traktowanego jako buforowe, i która krytykuje politykę
Rosji jako głównego aktora w konflikcie na Ukrainie.
Do czynników wzmacniających współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej należy zaliczyć ustanowienie mechanizmu rocznych, rotacyj‑
nych prezydencji, z własnym programem, przyjmowanymi priorytetami
współpracy, kończących się raportami podsumowującymi osiągnięcia.
Wprowadza to pewien porządek w funkcjonowaniu, umożliwia wdro‑
żenie planu działania na przyszłość i określone reguły postępowania.
Przyjęcie stosownego harmonogramu spotkań na różnych szczeblach
nadaje bieg współpracy, mobilizuje do aktywności i w ten sposób zapew‑
nia ciągłość w działaniu. Do dzisiaj Grupa Wyszehradzka nie jest orga‑
nizacją międzynarodową, nie posiada przyjętego statutu, sekretariatu,
budżetu ani struktur urzędniczych. Brak zaplecza instytucjonalnego
okazał się z jednej strony dobrym posunięciem i można go rozpatry‑
wać w kategoriach czynnika oddziałującego w pozytywny sposób na
współpracę wyszehradzką. Dzięki temu można łatwiej odpowiadać na
różne wyzwania i kryzysy, jak również szybko reagować na zmieniającą
się rzeczywistość polityczną. Słabość instytucjonalna okazała się w tej
sytuacji siłą polityczną. Podczas organizowanych spotkań przywódców
politycznych – prezydentów, premierów czy ministrów poszczególnych
resortów – próbowano i próbuje się uzgadniać wspólne stanowiska
oraz znaleźć wspólne podejście wobec nowych wyzwań. Szczególnie
efektywnym instrumentem stały się konsultacje przywódców politycz‑
nych państw Grupy i poszczególnych ministrów przed posiedzeniami
różnych gremiów europejskich. Często pozwalało to uzgodnić wspólne
stanowisko w ważnych kwestiach europejskich i wzajemnie się wspierać
podczas wspólnotowych negocjacji. Słaba instytucjonalizacja współ‑
pracy wyszehradzkiej (jedyną instytucją jest Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki) pozwala na zachowanie pewnej elastyczności działania,
elastyczności w doborze tematów i zadań do realizacji, daje możliwość
36 D. Kałan: Kto sieje wiatr… Węgierska polityka otwarcia na Wschód. Biuletyn PISM
2014, nr 33. https://www.pism.pl/files/?id_plik=16890 [data dostępu: 4.02.2019].
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zawierania koalicji z innymi państwami poprzez mechanizm współpracy
w ramach koncepcji Wyszehrad plus. Oznacza ona, iż państwa Grupy
Wyszehradzkiej podejmują współpracę z innymi państwami będącymi
lub niebędącymi członkami Unii Europejskiej (np. republiki bałtyckie,
Słowenia), państwami spoza Europy (np. Japonia, Tajwan) lub z innymi
strukturami współpracy, np. Beneluxem lub Radą Nordycką. Ta platforma
umożliwia podejmowanie wspólnych wyzwań na wszystkich poziomach
współdziałania i realizację wspólnych projektów we wszystkich dziedzi‑
nach. Jednocześnie słaba instytucjonalizacja jest często podawana jako
czynnik oddziałujący niekorzystnie na współpracę, gdyż nie istnieje
mechanizm kontroli realizacji podejmowanych decyzji ani pociągania do
odpowiedzialności za efekty przyjmowanych ustaleń. Zapadające decyzje
mają nieformalny charakter. Brak podmiotów kontrolujących i rozliczają‑
cych w konsekwencji może skutkować słabszą motywacją do działania,
skutecznego realizowania przyjętych celów i zamierzeń czy stawiania
czoła pojawiającym się problemom.
Grupa Wyszehradzka wypracowała swoisty mechanizm współpracy
zapewniający przetrwanie kryzysów – współpraca opiera się na zasadzie
maksymalnego wykorzystania wspólnych interesów. Oznacza to, iż te
zagadnienia, co do których państwa wyszehradzkie prezentują wspólny
punkt widzenia, są realizowane, kwestie drażliwe zaś, w stosunku do
których trudno o osiągnięcie wspólnego stanowiska, są odsuwane na bok
i pozostają poza głównym nurtem zainteresowania partnerów z Grupy
Wyszehradzkiej. Umożliwia to skupienie uwagi na tych sprawach, które
sprzyjają współpracy, nadają jej dynamikę i szansę na realizację oraz łączą
partnerów, pozwala też uniknąć zagadnień problematycznych, wpływa‑
jących negatywnie na spójność Grupy Wyszehradzkiej. Takie podejście
do agendy współpracy jest możliwe dzięki przyjęciu elastycznej formuły
współdziałania, wolnej od sztywnych reguł gry, biurokratycznych struk‑
tur i sformalizowanych procedur37. Grupa wykazuje zdolność do prze‑
trwania – kilka razy „była uznawana za martwą, a mimo wszystko dalej
trwa i przejawia aktywność na wielu polach działania”38. Czynnikiem
stabilizującym współpracę jest ponadto opieranie jej na stałych tematach
jednoczących oraz ciągłość i kontynuacja działania co do przyjętych i rea‑
lizowanych priorytetów współpracy niezależnie od państwa sprawującego
prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.
37 Sharing the Experiences of Visegrad Cooperation in the Western Balkans and the Eastern
Neighbourhood Countries. Project Preparatory Study. Budapest 2010, s. 31. http://www.icdt.hu/
documents/publications/GUAM‑Project‑Preparatory‑Study.pdf [data dostępu: 3.02.2019].
38 R. Fawn: Visegrad: Fit for Purpose? “Communist and Post‑Communist Studies” 2013,
s. 10. http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2013.06.004 [data dostępu: 10.02.2019].
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Czynnikiem pozytywnie oddziałującym na wizerunek i funkcjo‑
nowanie Grupy Wyszehradzkiej oraz jej postrzeganie przez obywateli
jest działalność powstałego w 2000 roku Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego jako jedynej struktury organizacyjnej V4. Fundusz
odegrał i odgrywa pożyteczną rolę w zbliżaniu kultur, społeczeństw,
wspierając rozwijanie inicjatyw wymiany naukowej, imprez sportowych
czy kulturalnych. Jak pokazują wyniki badań opinii publicznej, Grupa
Wyszehradzka jest postrzegana przez obywateli Czech, Słowacji, Polski
oraz Węgier jako istotne i znaczące ugrupowanie regionalne39, co w dużej
mierze stanowi zasługę Międzynarodowego Funduszu Wyszehradz‑
kiego. Stale wzrastająca liczba beneficjentów Funduszu obejmująca wiele
różnych podmiotów przekłada się na wzrost znaczenia tej instytucji
i jej pozytywną rolę dla szerzenia idei Wyszehradu nie tylko wewnątrz
obszaru V4, ale także w otoczeniu zewnętrznym. Działalność Funduszu
stanowi zatem o potrzebie kontynuowania współpracy w ramach Grupy
Wyszehradzkiej.
Czynnikiem negatywnie oddziałującym na spójność Grupy Wyszehradzkiej jest widoczne zbliżenie pomiędzy Polską a Węgrami, zbliżenie
pomiędzy premierem Węgier Orbánem a liderem rządzącej w Polsce
partii Prawo i Sprawiedliwość – Kaczyńskim, które było manifestowane
podczas kilku spotkań dwustronnych i wyrażane w wielu wypowie‑
dziach zwracających uwagę na bliskość poglądów tych polityków na
wiele ważnych kwestii obecnych w debacie europejskiej, i w pewnym
stopniu antyunijna retoryka przez nich prezentowana. Jedną z okazji do
prezentacji owych poglądów było Forum Ekonomiczne w Krynicy we
wrześniu 2016 roku, podczas którego prezes PiS występował na wspól‑
nym panelu z premierem Węgier. Mówił on wówczas o zmianach, jakie
są konieczne w Unii Europejskiej i o potrzebie powrotu do tożsamości
narodowych. Podkreślił, że musi to być „kontrrewolucja kulturowa”.
„Zakłada ona prawo państw członkowskich Unii Europejskiej do swoich
tożsamości narodowych kosztem budowania w Unii bliżej nieokreślonej tożsamości europejskiej. Towarzyszą jej postulaty patriotyzmu go‑
spodarczego wiążące się m.in. z przywracaniem znaczącej roli państw
narodowych w gospodarowaniu”40. Prezes PiS przekonywał, że istnieje
potrzeba zmian w Unii Europejskiej, jej strukturach, procesach decyzyj‑
nych oraz definicji państwa narodowego w ramach UE. Węgierski premier
opowiada się za wizją Unii Europejskiej jako wspólnoty suwerennych
państw narodowych, a ponieważ także Kaczyński prezentuje podobne
39 Wyniki badania dostępne na stronie: http://www.visegradgroup.eu/documents/
other‑articles/key‑findings25‑years‑of‑160601 [data dostępu: 27.02.2019]; O. Gyarfášová,
G. Mesežnikov: 25 Years of the V4 as Seen by the Public. Bratislava 2016, s. 29.
40 Ibidem.
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poglądy, budowanie polsko‑węgierskiego sojuszu stało się dla gabinetu
Orbána dobrym alternatywnym rozwiązaniem wobec wizji głębszej
integracji. W obliczu tegoż sojuszu polsko‑węgierskiego Czechy i Sło‑
wacja mogą starać się ograniczać swoje zaangażowanie w Grupie, gdyż
prezentują raczej odmienne podejście w stosunku do partnerów z Unii
Europejskiej – wolą współpracować z nimi w ramach istniejących rozwią‑
zań prawnych, niż zaprowadzać w Europie „kontrrewolucję kulturową”.
Innym zagrożeniem dla spójności Grupy Wyszehradzkiej jest wiąza‑
nie się poszczególnych członków ugrupowania w inne formy współpracy
regionalnej, które nie obejmują wszystkich partnerów wyszehradzkich,
jak np. Inicjatywa Trójmorza obejmująca państwa w „trójkącie” ABC
(Mórz Adriatyckiego, Bałtyckiego, Czarnego) jako droga do rozwoju
współpracy i dialogu w regionie. Nowa inicjatywa zrodziła także
obawy o to, czy Europa Środkowa nie będzie postrzegana jako region
podzielony i prowadzący zróżnicowaną politykę, a to nie przysporzy jej
zwolenników i obniży możliwości wywierania pozytywnego wpływu
na otoczenie. Z tego punktu widzenia inicjatywa sławkowska została
przyjęta z zadowoleniem w Moskwie, dla której nowy regionalny format
współpracy, będący przeciwwagą dla Polski i państw bałtyckich, stanowi
pożądany rozwój sytuacji w Europie Środkowej, działający destrukcyjnie
na solidarność europejską.

Podsumowanie
W artykule postawiona została teza o zróżnicowanych determinantach
wpływających na rozwój lub zahamowanie współpracy regionalnej
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przy czym podkreślono znaczenie in‑
dywidualnych interesów państw członkowskich jako jednego z głównych
czynników warunkujących relacje w Grupie. Wśród czynników wewnętrz‑
nych kształtujących współpracę wyszehradzką wskazano wolę aktorów
politycznych, stosunek poszczególnych przywódców do idei współpracy
wyszehradzkiej, z kolei wśród czynników zewnętrznych na pierwszy
plan wysuwa się stanowisko państw Europy Zachodniej, polityka Unii
Europejskiej z jednej strony, ale także polityka Rosji – z drugiej. Ponadto
problemem badawczym postawionym w opracowaniu stała się także
kwestia określenia rodzaju i charakteru czynników, które mają wpływ na
funkcjonowanie V4. W artykule zostały nakreślone czynniki wzmacniające
Grupę Wyszehradzką, jak i te, które oddziałują negatywnie, osłabiająco
i hamująco na jej działanie. Natężenie jednych lub drugich czynników
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w różnych okresach istnienia Grupy powodowało, iż współpraca albo się
rozwijała i widoczne stawały się postępy w realizacji przyjętych celów,
albo efekty współpracy były słabo dostrzegalne, a na plan pierwszy wy‑
suwały się wzajemne animozje i górę brały indywidualne interesy. Do
czynników mających korzystny wpływ na rozwój współpracy w ramach
Grupy Wyszehradzkiej należy zaliczyć przede wszystkim wprowadzenie
mechanizmów rocznych, rotacyjnych prezydencji w V4 z własnym pro‑
gramem działania, wyznaczanymi priorytetami współpracy i raportami
końcowymi, które nadają współpracy charakter systematyczności, pewnej przewidywalności, kontynuacji, nakreślają kierunki współpracy
jak kompas, który pozwala trzymać się określonego kursu. W ostatnim
czasie na plan pierwszy wśród czynników negatywnie oddziałujących
na współpracę wyszehradzką wysunęła się polityka Rosji w kryzysie
ukraińskim. Dopóki jednak wśród rządzących będzie przeważało prze‑
konanie o potrzebie kontynuowania współpracy i będą postrzegali ją
jako jeden z instrumentów do realizacji własnych celów politycznych, tak
długo idea Wyszehradu będzie się rozwijać. V4 w swojej ponad 25-letniej
historii przechodziła różne koleje losów, jednak potrafiła wypracować na
arenie międzynarodowej markę i po przystąpieniu czterech państw do
UE i NATO nie pojawiły się poważne postulaty, by ją rozwiązać. Jedno‑
cześnie kraje do niej należące dzielą na tyle daleko idące różnice intere‑
sów, że V4 nigdy nie stała się bliskim sojuszem politycznym, lecz raczej
forum umożliwiającym wymianę poglądów oraz zawieranie sojuszy ad
hoc w konkretnych sprawach41.
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Summary: The Visegrad Group as a regional group formed in 1991 consists of four Central
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a platform for cooperation in three dimensions: political, sectoral and civic. The aim of the
chapter is to identify determinants that shape the cooperation that has been going on for
more than twenty five years, internal and external factors that have a positive impact on
the development of Visegrad cooperation, but also those that weaken or hinder coopera‑
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Analiza węgierskiej sytuacji politycznej
po 2018 roku
w kontekście dominacji partii Fidesz

Uwagi historyczne i metodologiczne
Sytuacja polityczna na Węgrzech od blisko dekady poddawana jest rede‑
finicji w kontekście odchodzenia od liberalno‑demokratycznego dorobku
i tradycji pierwszych 20 lat procesu demokratyzacji w tym państwie.
Po 2010 roku Fidesz dokonał przekształceń w systemie prawa, systemie
politycznym oraz innych wymiarach życia publicznego, które wprowadziły illiberalny charakter demokracji. Zwycięstwo Fideszu w 2010 roku
w wyborach do Zgromadzenia Krajowego pociągnęło za sobą przeobra‑
żenia ustrojowe. Doszło do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej, która
na Węgrzech nosi nazwę Fundamentalnego Prawa, zmieniono prawo
medialne, system wyborczy, system sądowniczy, podstawy działania
Trybunału Konstytucyjnego, zasady działania samorządu terytorialnego
i systemu edukacyjnego. Wszystkie te poczynania doprowadziły do ogra‑
niczenia swobody wielu instytucji, ścisłego ich podporządkowania rządowi
i odebrania opozycji możliwości wypowiedzi w mediach. Jednocześnie
działania rządu wynikają z poparcia elektoratu upatrującego w Fideszu
gwaranta stabilizacji porządku społecznego, politycznego i gospodarczego.
Wybory parlamentarne w 2018 roku potwierdziły przewagę Fideszu
nad innymi partiami i przyniosły temu prawicowemu ugrupowaniu trzeci
z rzędu sukces. Teza niniejszego opracowania odwołuje się do twierdze‑
nia, że zmiany zapoczątkowane po 2010 roku, następnie kontynuowane
po roku 2014, miały wpływ na kolejną reelekcję Fideszu w 2018 roku.
W związku z tym należy zastanowić się nad trzema istotnymi kwestiami.
Warto zapytać: Jak wygląda obecny system partyjny na Węgrzech? W jaki
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sposób kształtowała się sytuacja polityczna Węgier pomiędzy wyborami
w 2014 i 2018 roku? Jaki był rezultat wyborów w 2018 roku i co się po nich
wydarzyło?
W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym arty‑
kule zostanie wykorzystana metoda analizy i syntezy danych faktogra‑
ficznych i ilościowych, a także podejście neoinsytucjonalne.

Węgierski system partyjny
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, rozwój współczesnego systemu partyj‑
nego Węgier możemy podzielić na trzy etapy. Etap I rozpoczyna się pod
koniec lat 80. XX wieku, gdy następowała erozja reżimu socjalistycznego,
a kończy się na drugich wolnych wyborach w 1994 roku. Etap II trwał od
1994 do 2010 roku, z kolei III rozpoczął się w 2010 roku i trwa do chwili
obecnej.
W pierwszym etapie, który – przypomnijmy – rozpoczął się w warun‑
kach końcowego okresu istnienia Węgierskiej Republiki Ludowej, hege‑
monistyczna Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza (węg. Magyar
Szocialista Munkáspárt, MSzMP) od stycznia 1989 roku musiała pogodzić
się z legalizacją działalności opozycyjnych wobec socjalizmu ugrupowań.
Dopuszczenie do głosu innych niż socjalistyczny nurt ugrupowań miało
pomóc w sanacji pogarszającej się sytuacji i wpisywało się w liberalizację
systemu politycznego1. W ten sposób na Węgrzech uprawomocniono
działalność kilku podmiotów, które w późniejszym czasie przekształciły
się w partie polityczne i odgrywały istotną rolę w życiu politycznym.
Do tych organizacji należały powstałe pod koniec lat 80. XX wieku
grupy opozycyjne: konserwatywne Węgierskie Forum Demokratyczne
(węg. Magyar Demokrata Fórum, MDF) oraz liberalne: Węgierski Zwią‑
zek Wolnych Demokratów (węg. Szabad Demokraták Szövetsége, SzDSz)
i Związek Młodych Demokratów (węg. Fiatal Demokraták Szövetsége, Fi‑
desz), a także reaktywowane partie historyczne, np. Niezależna Partia
Drobnych Posiadaczy Rolnych (węg. Független Kisgazda Földmunkásés
Polgári Párt, FKgP) i Chrześcijańsko‑demokratyczna Partia Ludowa
(węg. Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP)2.
1 S. Kubas: Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier. Katowice 2018, s. 128‒131.
2 Z. Ripp: Unity and Division. The Opposition Roundtable and its Relation to the Communist
Party. In: The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy. Ed. A. Bozóki.
Budapest 2002, s. 11.
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Upadek niedemokratycznego reżimu socjalistycznego przypieczę‑
towała decyzja, podjęta w trakcie obrad węgierskiego trójkątnego stołu
w 1989 roku o przeprowadzeniu pierwszych od 40 lat wolnych wyborów
parlamentarnych3. W wyniku wyborów, jakie odbyły się wiosną 1990
roku, Węgierska Partia Socjalistyczna (węg. Magyar Szocialista Párt,
MSzP)4 oddała władzę. W wyborach uczestniczyło 19 partii politycznych5,
z czego 7 dostało się do Zgromadzenia Krajowego. Wybory wygrał MDF,
który wraz z KDNP i FKgP stworzył gabinet. Etap I kształtowania się
systemu partyjnego kończą wybory w 1994 roku, po których MDF nie
zdołał utrzymać władzy i oddał ją postkomunistycznemu MSzP6.
Mimo że Etap II rozwoju węgierskiego systemu partyjnego rozpo‑
czyna sukces MSzP, to w trakcie 16 lat trwania owego etapu (do 2010
roku), partia ta napotkała groźnego rywala w postaci Fideszu. Poza
1994 rokiem MSzP wygrał wybory parlamentarne jeszcze w 2006 roku.
Natomiast Fidesz zwyciężał w latach 1998 i 2002. W 1998 roku stworzył
rząd z MDF i FKgP. Należy jednak wyjaśnić, że mimo sukcesu Fideszu
w 2002 roku nie był on w stanie stworzyć rządu, gdyż nie dysponował
bezwzględną większością mandatów w Zgromadzeniu Krajowym. Stało
się tak, ponieważ w parlamencie poza Fideszem były tylko MSzP i jego
sojusznik w postaci SzDSz. Naturalnie zatem doszło do stworzenia ko‑
alicji rządowej: lewicowego MSzP i liberalnego SzDSz. Omawiany etap
cechuje bipolarność, w ramach której węgierski elektorat w zdecydowanej
większości popierał albo lewicowy MSzP, albo prawicowy Fidesz. Na
marginesie dodajmy, że Fidesz do połowy lat 90. XX wieku uchodził
za partię liberalną, a dopiero po tym okresie przesunął się na pozycję
prawicową. Erozja drugiego etapu rozpoczęła się tuż po wyborach par‑
lamentarnych w 2006 roku. Po sukcesie MSzP ówczesny premier Ferenc
Gyurcsány wyjawił, że okłamywał opinię publiczną na temat stanu
gospodarki po to, aby ponownie wygrać wybory. Mimo że była to tajna
informacja, wyciekła do mediów. W wyniku tego wydarzenia doszło do
poważnych wystąpień społecznych. Cała sytuacja negatywnie wpłynęła
na wizerunek lewicy i mimo że przetrwała ona u sterów władzy do końca
kadencji, to w 2010 roku poniosła sromotną porażkę7.
3 B. Góralczyk: Węgry. Transformacja pokomunistyczna. 1990–2003. Warszawa 2003,
s. 42‒52.
4 W październiku 1989 roku na gruzach MSzMP powstała Węgierska Partia Socjalistyczna.
5 B. Góralczyk: Węgierski pakiet. Warszawa 2000, s. 126.
6 L. Benda: System partyjny Węgier. W: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej.
Red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka. Wrocław 2003, s. 76 i nast.
7 S. Kubas: Similarities and Differences of Main Left‑wing Parties in Poland and Hungary.
The Case of SLD and MSzP from Comparative Perspective (1989‒2014). „Studia Politicae Uni‑
versitatis Silesiensis” 2014, T. 13, s. 94.
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Po 2010 roku nastąpiła zmiana w systemie partyjnym Węgier, którą
ugruntowały wyniki wyborów parlamentarnych w latach 2014 i 2018.
Obserwowany obecnie III etap rozwoju systemu partyjnego cechuje
stabilizacja dominującej pozycji Fideszu, a także rozdrobnienie lewicowej
opozycji i jej niezdolność do podjęcia równej walki z partią rządzącą.
W takiej sytuacji głównym opozycjonistą jest Jobbik, który w ostatnim
czasie próbuje złagodzić swój skrajnie prawicowy profil. Partie liberalne
mogą liczyć na małe poparcie, ale dające możliwość uzyskania skromnej
reprezentacji w Zgromadzeniu Krajowym, czego przykład stanowi partia
Polityka może być inna! (węg. Lehet Más a Politika, LMP).
Ciekawym zjawiskiem jest obserwowana popularność ruchów
społecznych i politycznych, których liczba na Węgrzech po 2010 roku
znacząco wzrosła. Podobną sytuację możemy zaobserwować w innych
państwach Europy. Pytaniem, na które obecnie trudno odpowiedzieć, jest
to, czy będę one w stanie zastąpić tradycyjne partie polityczne. Ruchy,
o których mowa, pojawiają się i zrzeszają obywateli wokół jakiegoś prob‑
lemu lub kilku z sobą związanych. Do węgierskich ruchów o wskazanym
charakterze możemy zaliczyć: Solidarność (węg. Szolidaritás), Milion
na rzecz Wolności Prasy (węg. Egymillióan a magyarsajtószabadságért,
Milla) i Stowarzyszenie Patriotyzmu i Rozwoju (węg. A Hazaés Haladás
Egyesület)8. Takim ruchem był też Momentum (węg. Momentum Moz‑
galom), który powstał w styczniu 2017 roku w związku z rządowym
projektem organizacji igrzysk olimpijskich w Budapeszcie w 2024 roku.
Ruch wzywał do przeprowadzenia referendum w tej sprawie. W marcu
2017 roku Momentum stał się partią polityczną. Generalnie profil poli‑
tyczny każe postrzegać partię jako liberalną. W wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2019 roku uzyskał niemal 10% głosów.
Reasumując, na podstawie typologii Maurice’a Duvergera węgierski
system partyjny po 2010 roku ma charakter wielopartyjny9. Według
Jeana Blondela jest to system wielopartyjny z partią dominującą10.
Natomiast z typologii Giovanniego Sartoriego od blisko 10 lat wyłania
się na Węgrzech system partii predominującej, gdyż długotrwale jedna
8 V. Glied: From the Green Movement to a Party. The Effect of the Crisis and Democratic
Movements in Hungary. „Politeja” 2014, nr 28, s. 51‒59.
9 M. Duverger: Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State.
Methuen‒London 1965, s. 203. Cyt. za: R. Herbut: Systemy partyjne. W: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1997,
s. 159‒160.
10 J. Blondel: Types of Party Systems. In: The West European Party Systems. Ed. P. Mair.
Oxford 1990, s. 302‒310. Cyt. za: K. Sobolewska‑Myślik: Partie i systemy partyjne na świecie.
Warszawa 2004, s. 107‒108.
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partia posiada przewagę i co najmniej trzy razy z rzędu wygrała wybory
parlamentarne11.

Sytuacja polityczna pomiędzy wyborami parlamentarnymi
w 2014 i 2018 rokiem
Wybory parlamentarne z 2014 roku potwierdziły trwałość zmiany
w systemie partyjnym, jaka powstała w 2010 roku. W zasadzie w Zgro‑
madzeniu Krajowym VII kadencji znalazły się te same partie, co 4 lata
wcześniej, tzn. Fidesz w koalicji z KDNP, Jobbik i LMP. Jeżeli chodzi
o lewicę, to, podobnie jak w 2010 roku, znalazła się w parlamencie, ale
w nowej konfiguracji w postaci koalicji wyborczej Jedność (węg. Össze‑
fogás). Poza MSzP w ławach parlamentu zasiadły Razem (węg. Együtt),
Koalicja Demokratyczna (węg. Demokratikus Koalíció, DK), Dialog dla
Węgier (węg. Párbeszéd Magyarországért, PM), Węgierska Partia Libe‑
ralna (węg. Magyar Liberális Párt, MLP).
Kwietniowe wybory parlamentarne w 2014 roku wygrał Fidesz, który
wraz z KDNP stworzył koalicję wyborczą, uzyskując 133 mandaty, co
dawało większość 2/3 miejsc w Zgromadzeniu Krajowym. Lewicowa
koalicja wyborcza Összefogás, która miała stanowić przeciwwagę dla
rządzącego obozu, ostatecznie zdobyła 38 mandatów. Natomiast Jobbik
otrzymał 23 mandaty, a LMP przypadło 5 mandatów. Majowe wybory do
Parlamentu Europejskiego w 2014 roku potwierdziły wysokie poparcie
dla rządu, gdyż koalicja Fidesz‑KDNP otrzymała 12 mandatów na 21
możliwych. Jobbik zdobył 3, LMP ‒ 1, a członkowie rozwiązanej koalicji
Összefogás ‒ łącznie 5 mandatów. Ostatnim testem poparcia dla partii
politycznych w 2014 roku były jesienne wybory samorządowe. Rządowa
koalicja ponownie zwyciężyła. Na poziomie elekcji ciał przedstawiciel‑
skich gmin uzyskała 51% głosów, w komitatach ‒ 34,4%, a w wyborach
burmistrzów ‒ 40,1%12.
Dnia 17 października 2014 roku Stany Zjednoczone ogłosiły zakaz
wjazdu na swoje terytorium 6 urzędnikom Węgier w związku z podejrze‑
waniem ich o działalność korupcyjną. To międzynarodowe wydarzenie
przyczyniło się do nieznacznego pogorszenia wizerunku rządu i pre‑
11 G. Sartori: A Typology of Party Systems. In: The West European Party Systems…,
s. 316‒349.
12 S. Kubas: Sukcesy wyborcze Fidesz‑MPS i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech. W: Polskie wybory 2014‒2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy: przebieg
rywalizacji, konsekwencje polityczne. T. 2. Red. M. Kolczyński. Katowice 2017, s. 355‒358.
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miera także wewnątrz kraju. Jedną z osób objętych zakazem była szefowa
Węgierskiego Urzędu Podatkowego, Ildikó Vida13.
Kilka miesięcy po wygranych wyborach Orbán jesienią 2014 roku
zapowiedział wprowadzenie podatku od dostępu do Internetu. Pomysł
ten miał na celu poprawę sytuacji budżetowej Węgier. Premier zdawał
sobie sprawę z braku społecznego poparcia dla tego pomysłu, dlatego też
postanowił, że wprowadzi go w życie zaraz po wyborach, gdyż zwleka‑
nie z jego realizacją mogłoby oznaczać pogorszenie nastrojów społecz‑
nych przed następnymi wyborami. Propozycja wprowadzenia podatku
wywołała wielotysięczne manifestacje żądające wycofania się z niego,
a nawet dymisji rządu. W wyniku narastającego napięcia Orbán wycofał
się z pomysłu14.
W 2015 roku w wyniku rozszerzającego się kryzysu migracyjnego
Orbán podjął decyzję o powstrzymaniu przepływu fali migrantów przez
Węgry do innych państw UE. Dokonano nowelizacji prawa, penalizując
jeszcze bardziej nielegalne przekraczanie granicy. Przeprowadzono także
budowę zasieków na granicy z Serbią, które miały powstrzymać przedo‑
stawanie się imigrantów do Węgier. W tym kontekście należy wspomnieć,
że rząd Węgier w 2016 roku nie zgodził się z unijną propozycją alokacji
imigrantów przybywających do UE15.
Dnia 7 czerwca 2016 roku Zgromadzenie Krajowe uchwaliło szóstą
poprawkę Fundamentalnego Prawa, w myśl której parlament na wniosek
rządu ma prawo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego wynikającego
z ataku terrorystycznego. W takiej sytuacji dokonuje się zawieszenia
niektórych praw i wolności człowieka i obywatela. Po zakończeniu stanu
Zgromadzenie Krajowe powinno potwierdzić jego zasadność większością
2/3 głosów16.
W 2016 roku Orbán postanowił sięgnąć po narzędzie, które miało
potwierdzić zasadność kroków jego polityki antyimigracyjnej. Dlatego też
2 października 2016 roku przeprowadzono referendum w sprawie wyra‑
żenia przez naród zdania odnośnie do alokacji migrantów na Węgrzech.
Referendum było jednak nieważne, gdyż nie przekroczyło wymaganego
progu 50% frekwencji17.
13 R. Field: US Bans 10 Hungarian Officials, Businessmen from Entering Country. “The Bu‑
dapest Beacon” 17.04.2014. https://budapestbeacon.com/us‑bans‑10‑hungarian‑officials‑bu
sinessmen‑from‑entering‑country/ [data dostępu: 1.08.2019].
14 J. Pawlicki: Zima ludów na Węgrzech? „Newsweek” 15.12.2014. https://www.news
week.pl/swiat/victor‑orban‑na‑wegrzech‑rosnie‑niezadowolenie‑z‑rzadow‑orbana/9ves7hj
[data dostępu: 1.08.2014].
15 S. Kubas: Sukcesy wyborcze…, s. 385.
16 Amendments to the Fundamental Law. https://theorangefiles.hu/amendments‑to‑thefundamental‑law/ [data dostępu: 31.07.2019].
17 A. Sadecki: Dyskusyjny sukces Orbána – wyniki referendum migracyjnego na Węgrzech.
„Ośrodek Studiów Wschodnich”. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-
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W 2017 roku prezydent János Áder został wybrany na II kadencję przez
Zgromadzenie Krajowe. W tym samym roku związanemu z partią Fidesz
oligarsze finansowemu Lőrincowi Mészárosowi udało się kupić, a następ‑
nie zamknąć największy opozycyjny dziennik prasowy „Népszabadság”.
W trakcie kampanii wyborczej przed wyborami w 2018 roku Fidesz
stosował podobną retorykę, jak w latach 2010 i 2014 opierającą się na wy‑
woływaniu strachu wśród obywateli, a także ukazywaniu ich wyższości
w stosunku do innych społeczeństw i państw. W pierwszym wymiarze
sięgnął do nieco już nieaktualnego problemu zalewu Węgier i UE przez
falę imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu (w 2017 roku promowano
na Węgrzech projekt wymierzony w politykę UE pod nazwą „Zatrzymać
Brukselę”), a także mafijnych powiązań opozycji, w tym podważających
interes Węgier działań Georga Sorosa (rządowy projekt wymierzony
w rzekomą promigracyjną politykę Sorosa nosił nazwę „Soros Plan”).
W drugim wymiarze wskazywał na heroiczną postawę Węgrów bronią‑
cych Europę przed imigrantami, a także węgierską ochronę demokracji
i chrześcijaństwa. Przed wyborami Fidesz nieco obniżył podatek VAT od
niektórych produktów żywnościowych, co miało pokazać Węgrom jego
prospołeczne podejście. Pod koniec 2017 roku emeryci otrzymali pod‑
wyżkę świadczeń18.
W omawianym okresie opozycja była nadal podzielona. Na jej tle
najlepiej wypadał Jobbik, który w celu zdobycia większego poparcia
próbował podejmować kroki w stronę zmiany radykalnie prawicowego
wizerunku na centroprawicowy19.
Przed zbliżającymi się wyborami, jeszcze w 2017 roku, MSzP starał
się zjednoczyć front lewicowy i liberalny. Zaproponował tym partiom,
aby w zbliżających się wyborach na stanowisko premiera kandydował
popularny polityk MSzP László Botka. Ten jednakże stawiał warunek,
że z drugiej lewicowej partii DK powinien odejść Ferenc Gyurcsány.
W związku z tym, że do tego nie doszło, MSzP wycofał kandydaturę
Botki, proponując Gergely Karácsony’ego z PM na wspólnego kandydata
zjednoczonego obozu lewicowo‑liberalnego. Ostatecznie nie doszło do
odtworzenia koalicji wyborczej podobnej do tej z wyborów parlamentar‑
nych w 2014 roku, opozycja pozostała rozbita, a MSzP zawiązał koalicję
wyborczą jedynie z PM i strategię działania z DK. Polegała ona na wyco‑
faniu z okręgów jednomandatowych swoich kandydatów w sytuacji, gdy
10‑04/dyskusyjny‑sukces‑orbana‑w yniki‑referendum‑migracyjnego‑na‑wegrzech [data dostępu: 31.07.2019].
18 G. Győri, A. Bíró‑Nagy, M. Sebők: Hungary in Politics 2017. Friedrich Ebert Stiftung,
s. 9‒17. https://library.fes.de/pdf‑files/bueros/budapest/14032.pdf [data dostępu: 1.08.2019].
19 Ibidem, s. 26‒29.
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sondaże dawały większe szanse sukcesu kandydatom z przeciwnej partii.
Ogólnie kampania wyborcza partii lewicowych i liberalnych skupiła się
na krytyce rządu, propozycjach nowych rozwiązań socjalnych oraz pro‑
mowaniu wartości demokratycznych20.

Rezultat wyborów
Wybory do Zgromadzenia Krajowego VIII kadencji odbyły się 8 kwietnia
2018 roku. Frekwencja uzyskana w ich trakcie wyniosła 69,73%21. Przepro‑
wadzono je na podstawie zmienionego po 2010 roku prawa wyborczego,
które opiera się na przepisach zawartych w Fundamentalnym Prawie
z 2011 roku, ustawie CCIII z 2011 roku o wyborze posłów do parlamentu,
a także ustawie XXXVI z 2013 roku o procedurze wyborczej22. Węgrzy do
jednoizbowego Zgromadzenia Krajowego wybierają 199 deputowanych,
spośród których 106 pochodzi z wyborów w okręgach jednomandato‑
wych, a 93 ‒ z list krajowych. W okręgu jednomandatowym obowiązuje
względna większość głosów, a w zakresie list krajowych mandaty roz‑
dzielane są zgodnie z metodą d’Hondta23.
W wyniku wyborów do parlamentu dostało się 9 ugrupowań. Koa‑
licja Fidesz‑KDNP otrzymała 133 mandaty, co dało 66,83% wszystkich
miejsc. Jobbik zdobył 26 mandatów (12,5% miejsc w parlamencie), koalicja
MSzP‑PM otrzymała 20 mandatów (10%), DK ‒ 9 mandatów (4,5%), LMP ‒
8 mandatów (4%), Együtt i Samorząd Narodowy Niemców na Węgrzech
(węg. Országos Önkormányzata, MNOÖ) zdobyły po jednym mandacie
(0,5% miejsc w parlamencie dla każdego ugrupowania). Do Zgromadzenia
Krajowego dostał się także jeden poseł niezależny24.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w trakcie kam‑
panii wyborczej w 2018 roku dopatrzyła się znaczącej rozbieżności w do‑
stępie do mediów i źródeł finansowych pomiędzy Fideszem a partiami
opozycji. W raporcie OBWE wskazano na ksenofobiczną retorykę Fide‑
szu, pewne niezgodności finansowe, a także manipulacje informacjami.
20 L. Andor: Hungary and the Purgatory of Socialists. https://www.socialeurope.eu/
hungary‑and‑the‑purgatory‑of‑socialists [data dostępu: 1.08.2019].
21 A Nemzeti Választási Iroda (Krajowe Biuro Wyborcze). https://www.valasztas.hu/
ogy2018 [data dostępu: 31.07.2019].
22 Szerzej M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, R. Rajczyk: Wybory, prawo wyborcze, systemy
wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Katowice 2016, s. 152‒158.
23 Ibidem.
24 A Nemzeti Választási Iroda (Krajowe Biuro Wyborcze). https://static.valasztas.hu/dyn/
pv14/szavossz/en/eredind_e.html [data dostępu: 31.07.2019].
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Ponadto podkreślono, że niesłusznie w styczniu 2018 roku Państwowy
Urząd Kontroli ukarał 6 opozycyjnych partii grzywnami za rzekome
złamanie prawa25.
Po ogłoszeniu wyników wyborów ponownie premierem został Orbán,
który odtworzył koalicyjny rząd Fidesz‑KDNP. W gabinecie Fidesz otrzy‑
mał 6 tek ministerialnych, 5 tek przypadło bezpartyjnym politykom
(chociaż faktycznie związanym z Fideszem), natomiast KDNP przypadły 2 teki.

Sytuacja polityczna po wyborach
Dwa miesiące po wyborach parlamentarnych, w dniu 20 czerwca 2018
roku, Zgromadzenie Krajowe VIII kadencji wprowadziło siódmą po‑
prawkę do konstytucji z 2011 roku. Wśród najważniejszych zmian znalazł
się zakaz osiedlania się migrantów na Węgrzech, nakaz obrony wartości
chrześcijańskich przez wszystkie organy państwa, ograniczenie wyra‑
żania wolności osobistej, a także tworzenia zgromadzeń publicznych,
jeżeli naruszają życie jednostki oraz rodziny, a także zakaz przebywania
bezdomnych na ulicach. Poza tym wprowadzono zmiany w systemie
sądownictwa, umożliwiając powołanie do życia sądów administracyjnych
z Najwyższym Sądem Administracyjnym na czele. Podporządkowany
rządowemu obozowi władzy Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził
niezgodności tych zmian z Fundamentalnym Prawem.
W celu realizacji zmian konstytucyjnych w grudniu 2018 roku wę‑
gierscy deputowani powołali do życia odrębne sądy administracyjne oraz
nadrzędny w stosunku do nich Najwyższy Sąd Administracyjny mocą
ustawy. Do kompetencji sądów, poza kwestiami administracyjnymi,
należy rozpatrywanie spraw związanych z wyborami, protestami czy
działaniami korupcyjnymi. Prezes NSA ma decydować o wyborze pre‑
zesów sądów okręgowych i wpływać na elekcję poszczególnych sędziów.
Sędziami mogą być urzędnicy, którzy ukończyli studia prawnicze.
Dnia 20 czerwca 2018 roku węgierski parlament przyjął pakiet ustaw,
które popularnie zwane są „Stop Soros”. Nazwa pakietu odwołuje się do
Georga Sorosa, amerykańskiego miliardera węgierskiego pochodzenia,
który jest uznawany przez Orbána za wroga swojej polityki. Finansista
25 Hungary Parliamentary Elections. 8 April 2018. ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report. OSCE. Warsaw 2018. https://www.osce.org/odihr/elections/
hungary/385959?download=true [data dostępu: 2.08.2019].
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wspiera niezależne pozarządowe organizacje działające na Węgrzech, ale
zakres ich niezależności jest coraz bardziej uszczuplany przez państwo.
W myśl nowych przepisów nie można pomagać nielegalnym migrantom,
gdyż za takie działanie grozi kara pozbawienia wolności26.
Fidesz w celu wzmocnienia swojej pozycji wykorzystuje działania
o charakterze populistycznym, które zyskują sympatię znacznej części
węgierskiego społeczeństwa. Wiąże się to nie tylko z podkreślaniem
narodowych, konserwatywnych, a także ksenofobicznych wartości, ale
i z umiejętnym stosowaniem zasad polityki dystrybucji dóbr. Orbán jest
jednak zbyt dobrym politykiem, aby swoją władzę opierać tylko na tych
dwóch elementach. Nie może jedynie polegać na działaniach zamykają‑
cych się w sferze aksjologii czy dystrybucji gospodarczej i finansowej,
gdyż to może doprowadzić w ostatecznym rozrachunku do jego porażki.
W związku z tym w celu poprawy sytuacji budżetowej oraz na rynku
pracy w grudniu 2018 roku parlament wprowadził bardziej elastyczne
rozwiązania w zakresie prawa pracy, aby pobudzić gospodarkę do
dalszego wzrostu (m.in. podniesiono próg godzin nadliczbowych z 250
do 400)27.
Poczynania rządu i parlamentu doprowadziły pod koniec grudnia
2018 roku do wybuchu niezadowolenia społecznego. Największe protesty
miały miejsce w Budapeszcie, ale poza nim obywatele wyszli na ulice
w takich miastach, jak Békéscsaba, Debreczyn, Győr, Miszkolc, Segedyn.
Protesty były wspierane przez partie opozycyjne, jak MSzP czy LMP28.
Ostatecznie działania podejmowane przez Fidesz po wyborach w 2018
roku nie wpłynęły negatywnie na wyniki sondaży opinii publicznej.
W czerwcu 2019 roku poparcie dla koalicji Fidesz‑KDNP wyniosło 57%.
Jeżeli chodzi o opozycję, to Jobbik uzyskał 8%, MSzP‑PM – 8%, DK – 17%,
a LMP – 2%29.
Zwolennikami Jobbiku są osoby o ugruntowanych, radykalnie kon‑
serwatywnych poglądach, zawiedzeni przemianami prowadzonymi
zarówno przed przejęciem władzy przez Fidesz, jak i po nim. Należy
jednak dodać, że od kilku lat Jobbik próbuje zmienić swój profil, promując
wartości chadeckie. Wystosował nawet propozycję przyłączenia do Eu‑
26 Human Right Watch. https://www.hrw.org/world‑report/2019/country‑chapters/hun
gary [data dostępu: 2.08.2019].
27 W. Przybylski: Orbán kontra węgierska klasa średnia. „Polityka” 23.10.2018. https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1776608,1,orban‑kontra‑wegierska‑klasa‑srednia.
read [data dostępu: 2.08.2019].
28 T. John, A. Keleti: Hungary’s Protests Have United the Country’s Opposition against
Viktor Orban. CNN. 18.12.2018. https://edition.cnn.com/2018/12/18/europe/hungary‑protestsorban‑intl/index.html [data dostępu: 30.07.2018].
29 Medián. https://hvg.hu/cimke/Medi%C3%A1n [data dostępu: 5.08.2019].
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ropejskiej Partii Ludowej. Po wyborach w 2018 roku z przewodniczenia
partii zrezygnował jej wieloletni lider Gábor Vona, a zastąpił go Tamás
Sneider. Ten ostatni jest zwolennikiem ugruntowania pozycji Jobbik na
wartościach chrześcijańskich, demokratycznych i narodowych.
Wśród opozycji liberalno‑lewicowej możemy wymienić 2 partie socja‑
listyczne: MSzP, DK i dwie liberalne – LMP i PM. Lewica, która w trakcie
dwóch pierwszych dekad transformacji ustrojowej odgrywała istotną
rolę polityczną, od ponad dekady znajduje się na marginesie życia pub‑
licznego. Tuż po przegranych przez socjalistów wyborach w 2010 roku,
gdy Fidesz przejął władzę, MSzP uległ fragmentaryzacji. Z MSzP odeszła
grupa działaczy, która założyła DK, a także Együtt. Jednakże lewica nie
jest w stanie odzyskać dawnej świetności. Nie pomogła także próba zwar‑
cia sił w koalicji wyborczej w 2014 roku. Na kongresie MSzP 17 czerwca
2018 roku dotychczasowy lider socjalistów Gyula Molnár podał się do
dymisji, zastąpił go Bertalan Tóth. Natomiast od powstania DK na jej
czele niezmiennie stoi premier Ferenc Gyurcsány. Po słabym wyniku
wyborczym, jeszcze w 2018 roku Együtt rozwiązał swoje struktury. Jeżeli
chodzi o ugrupowania liberalne, to można uznać je za spadkobierców
SzDSz, czyli liberalnego ugrupowania o genezie opozycji antysystemo‑
wej z końca lat 80. XX wieku. SzDSz istniał do 2013 roku i trzykrotnie
wchodził w skład rządów na Węgrzech. LMP po raz pierwszy uzyskał
reprezentację w Zgromadzeniu Krajowym w 2010 roku, a potem w latach
2014 i 2018. Obecnie na czele partii jest János Kendernay. Z kolei PM prze‑
wodzi Karácsony Gergely.

Zakończenie
W wyniku analizy przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu należy
skonstatować, że teza postawiona na wstępie została potwierdzona.
Zmiany w życiu publicznym zapoczątkowane po 2010 roku przez Fidesz,
a następnie kontynuowane po wygranych wyborach w 2014 roku miały
istotne znaczenie dla sukcesu tej partii w parlamentarnej elekcji 2018 roku.
Podporządkowanie instytucji państwowych rządowi, ograniczenie nieza‑
leżności pozapaństwowych sfer, a także uzależnienie mediów publicz‑
nych od decyzji węgierskich władz – wraz z jednoczesną marginalizacją
znaczenia mediów prywatnych – są wykorzystywane w celu utrzymania
pozytywnego wizerunku Fideszu w oczach elektoratu.
Odpowiadając na pierwsze pytanie zadane we wstępie, należy stwier‑
dzić, że obecnie mamy do czynienia z dominacją prawicowego Fideszu,
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w warunkach rozdrobnienia partii lewicowych. Najważniejszą partią
opozycyjną w tym układzie jest dla Fideszu skrajna prawica, czyli Jobbik.
Jednocześnie małym poparciem cieszą się partie liberalne. Przywołując
typologię Sartoriego, należy uznać węgierski system partyjny za system
partii predominującej.
W odniesieniu do drugiego pytania możemy powiedzieć, że sytuacja
polityczna pomiędzy 2014 i 2018 rokiem odznaczała się coraz bardziej
bezwzględną polityką podporządkowania życia publicznego przez Fidesz
wraz z ograniczaniem roli i znaczenia opozycji. Partia Orbána w dalszym
ciągu miała możliwość wprowadzania ustawodawstwa wzmacniającego
pozycję partii rządzącej. W dyskursie społecznym podkreślano znaczenie
wartości konserwatywnych, a często także i nacjonalistycznych. Lewicowa
opozycja polityczna, mimo podjętej w wyborach parlamentarnych w 2014
roku próby zjednoczenia, nadal pozostała rozdrobniona i niezdolna do
stawienia czoła Fideszowi.
Trzecie pytanie dotyczyło rezultatu wyborów w 2018 roku i sytuacji,
która nastąpiła po nich. Elekcja parlamentarna w 2018 roku potwierdziła
dominację Fideszu, a także słabą pozycję lewicy. Nadal najważniejszą
partią opozycyjną pozostaje skrajnie prawicowy Jobbik. Podobnie, jak
po wyborach w 2010 i 2014 roku, także po wyborach 2018 roku Fidesz
w pierwszym roku swoich rządów podjął decyzję o przeprowadzeniu naj‑
bardziej radykalnych i niepopularnych społecznie zmian. Wiązało się to
z koniecznością poprawy sytuacji finansowo‑budżetowej i gospodarczej.
Mimo protestów społecznych, które w 2014 roku spowodowały wycofanie
się z pomysłu wprowadzenia podatku od Internetu, tym razem, tzn. pod
koniec 2018 roku, rząd nie wycofał się i Zgromadzenie Krajowe uchwaliło
tzw. ustawę niewolniczą. Przeprowadzone w połowie 2019 roku badania
opinii publicznej pokazują, że co drugi pytany Węgier popiera Fidesz.
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14.10.2014. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014‑10‑22/napieciawegiersko‑amerykanskie [data dostępu: 1.08.2019].
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The collapse of the bipolar order at the end of the 1980s proved to be an
event which surprised many representatives of the Western political elite.
In the mid‑1980s almost no one had expected that in just a few years the
communist bloc in Central and Eastern Europe would dissolve. Because
of that, these decision‑makers were largely unprepared for the new geo‑
political situation, which not only brought tangible benefits for the United
States and its allies, but also created new and rather unexpected chal‑
lenges to international security, including the rise of ethnic and religious
conflicts, the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) or the
increased risk of destabilization in Central, Southern and Eastern Europe.1
From the perspective of Poland, the decomposition of the Warsaw
Pact and the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) was per‑
ceived as an expected and positive effect of the political transformation
inaugurated during the Round Table negotiations in 1989. These events
were followed by the long‑awaited dissolution of the Soviet Union in 1991,
which also brought far‑reaching advantages for Warsaw. Nevertheless, at
the verge of the 1980s and 1990s, Poland was also facing numerous new
challenges and threats to its sovereignty, security, territorial integrity
and international position. For instance, it proved to be the only country
in Europe that had changed all its neighbors between 1989 and 1993. It
also found itself in the so‑called grey zone of security, located between
two blocks of countries: the NATO/European Communities nations and
the emerging Commonwealth of Independent States.2 In this context,
1 See: R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa 1999.
2 R. Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. Warszawa 2010,
pp. 9–12.
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since 1989 the new, democratic decision‑makers in Warsaw faced various
dilemmas concerning the development of a proper model of the Polish
foreign policy, which would respond efficiently to these challenges and
secure crucial national interests in the post‑Cold War international order.
This paper aims to provide an answer to the question how Poland
adapted its foreign policy to the new and changing geopolitical situation
since 1989 in order to secure its basic national interests and democratic
transition. It also overviews its most important vectors, goals, tendencies
and problems in the post‑Cold War era. In order to achieve these goals,
the manuscript has been divided into three parts. The first part overviews
the external activity of Poland in the 1990s and the beginning of the
21st century. The second part analyzes the foreign policy of Poland in the
current, increasingly complicated international situation. Finally, the last
chapter provides a general conclusion and presents major trends visible in
the Polish external activity after 1989.
In this context, it has to be stressed that this manuscript has one
important caveat. Due to the required (and limited) size of this paper, it
omits issues and problems which are, according to the author, less im‑
portant for the general picture of Poland’s foreign policy in the post‑Cold
War era.

Polish Foreign Policy at the Verge
of the 20th and the 21st Century
Poland Adapting to the Post‑Cold War Environment 1989–1993
The emergence of the government of Tadeusz Mazowiecki in September
1989 opened a new chapter of the Polish foreign policy. New decisionmakers in Warsaw, including the Foreign Affairs Minister Krzysztof
Skubiszewski, quickly developed its new concept, which accurately as‑
sessed the complicated international situation in Poland. According to
Skubiszewski, there were 11 major priorities and goals which should have
been pursued at the time (1990). Among others, these included: assisting
and contributing to the creation of the new European security system,
developing contacts with the USSR and Germany, which were to be based
on the rule of full recognition of Poland’s sovereignty, developing re‑
gional relationships, developing political, economic, and cultural ties with
the Western Europe and the United States, reducing foreign debt, and
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cooperating with international organizations (UN) in combating global problems. This very concept was based on the assumption that Poland
should “return to Europe” as soon as possible.3 In the subsequent years,
the political elite widely believed that this “return” should be concluded
by the accession to the Atlantic Alliance and the European Communities/
the European Union. As a result, the pro‑Western orientation proved to be
a cornerstone of its external activity for the next 27 years.
However, before Poland was able to concentrate on its relations with
the NATO/EU countries, it had to face a number of significant problems
coming from the east. One of the first and most important challenges
was to secure the independence and territorial integrity, which was still
limited by the existence of the old communist international organizations
(Warsaw Pact, Council for Mutual Economic Assistance), as well as by the
presence of tens of thousands of Soviet troops on Polish soil. Thus, the new
government introduced several solutions which were aimed to change
this unfavorable situation. To begin with, it initiated difficult negotiations
with Kremlin, concerning the withdrawal of the Soviet units, which were
concluded in October 1991. As a result, the last Russian troops left Poland
in 1993. Secondly, it cooperated closely with other Central European states
in order to disband the Warsaw Pact and the CMEA. This problem was
also discussed during the Polish‑Soviet bilateral talks at the time. As
a result, in June and July 1991 both organizations were finally dissolved,
which formally freed Poland from Moscow’s influence. And thirdly, one
of the key problems in relations with the Soviet Union concerned its
rising internal instability. In order to address challenges resulting from
the potential collapse of the USSR, Warsaw had introduced the so‑called
two‑way policy. One the one hand, it officially maintained, as far as it
was possible, correct political relations with the authorities of the Soviet
Union. On the other hand, however, it was supporting pro‑independence
movements in many Soviet republics.4
When the moment of dissolution finally came in December 1991, it
was welcomed with satisfaction in Warsaw, as it expected to take great
advantages of this event. In the new political situation in the East, Poland
faced, however, another serious dilemma, as it had to settle relations with
the new neighbors, as well as with the rest of the post‑Soviet states. The
biggest concerns naturally occurred in contacts with Russia. For instance,
Kremlin vigorously manifested its veto to the Polish membership in
3 E. Cziomer: Nowe uwarunkowania, ramy instytucjonalne oraz założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski po 1989 r. In: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989
roku. Ed. E. Cziomer. Kraków 2015, pp. 31–32.
4 See: R. Kuźniar: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Warsza‑
wa, pp. 84–85; R. Zięba: Główne kierunki polityki…, pp. 24–27.
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NATO. At the time, Poland also prioritized relations with Ukraine, which
was demonstrated by the fact that it was the first state in the world to rec‑
ognize Kiev’s independence. In principle, Poles wished to create a strong
buffer zone in the East, which would separate Central Europe from the
Federation of Russia, still perceived as a major threat. A stable and pro‑
Western Ukraine was expected to play a key role in this concept. As
a result, Warsaw attempted to enter into a strategic cooperation with Kiev,
which proved to be a difficult task to achieve in the long term, mostly due
to the strong Russian‑Ukrainian ties.5
Meanwhile, the vast majority of the Polish political elite supported the
idea of integration with the Western structures, while it hadn’t been of‑
ficially declared for a few years due to the visible reluctance among some
of the NATO/European Communities states. Nevertheless, membership in
these organizations was perceived, as mentioned above, as the final goal,
which would ensure national security and proper conditions for acceler‑
ated development in the 21st century. Before that goal could be pursued,
new decision‑makers had to face three major dilemmas emerging in the
West. To begin with, there was the unification of Germany. While Poland,
in contrast to France and Great Britain, accepted and supported chancellor
Helmut Kohl’s ambitions since day one, his initial reluctance in recogniz‑
ing the Polish‑German border on the rivers Odra and Nysa Łużycka raised
some doubts. This problem was, however, quickly and successfully solved
during the “Two plus Four” negotiations, when the Polish viewpoint was
supported by the Western powers. Effectively, it forced Germany to sign
a border treaty on November 14, 1990. Along with the good neighborhood
treaty concluded on June 17, 1991, it laid strong foundation for the cordial
mutual relations, which flourished in the upcoming years both politically
and economically.6
The second dilemma concerned the aforementioned doubts of many
Western countries in the validity of Polish ambitions to integrate with
the NATO/EU. Many decision‑makers, for instance in France, hesitated to
support such an idea. They feared not only the lack of internal stability
in the Central European grey zone, but also the high financial costs of
accession and the possible marginalization of Russia, which could have
a negative impact on the European security system. Such a stance was
manifested by the NATO Secretary General Manfred Wörner during his
5 M. Stolarczyk: Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015. Katowice 2016,
pp. 151–163; J. Bugajski: Ethnic Politics in Eastern Europe. London 1994; M. Lakomy: The Game
of Ukraine: Conflict in Donbass as an Outcome of the Multilayered Rivalry. “Politeja” 2016, 45,
pp. 292–293.
6 E. Cziomer: Główne problemy polityki zachodniej i bezpieczeństwa. In: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski…, pp. 62–65.
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visit to Poland in 1990, when he stated that the option of its accession
to the Atlantic Alliance was not considered.7 However, in time this per‑
ception started to evolve, mostly due to two reasons. On the one hand,
Russia proved to be a less stable and credible partner than many leaders
in the West initially believed. Moreover, there were other options on the
table which would prevent its marginalization in the case of NATO’s
expansion. On the other hand, Warsaw proved to be an increasingly
solid partner due to its successful internal reforms and rational foreign
policy. Thus, the Polish authorities officially declared their intentions to
join the Atlantic Alliance in 1992, when the aforementioned concerns in
the West started to decline. Subsequently, the Western powers welcomed
Warsaw’s ambitions to be a part of the transatlantic community.8 At the
same time, Poland also attempted to deepen contacts with the European
Communities, which resulted in its association with the EC, signed in
December 1991. Later on, during the Copenhagen summit in 1993, the
European Council confirmed that the associated Central European states
may become members of the European Union after meeting the specified
criteria (so‑called Copenhagen criteria).9
Finally, Poland wished to develop relations with the only remaining
superpower – the United States. Close cooperation with Washington was
perceived in Warsaw as the only solution that could ensure Poland’s
security in the unstable international environment. Moreover, it would
accelerate its accession to the North Atlantic Treaty Organization. The
American political elite was, however, initially reluctant to allow this rap‑
prochement. Nevertheless, Poland quickly gained some trust in Washing‑
ton, as it able to evacuate CIA, DIA and NSA agents from Iraq before the
Desert Storm operation in 1990 (code‑name: Operacja Samum). As a result,
U.S. decision‑makers cancelled part of Poland’s foreign debt. They also
provided crucial assistance in creating its first special operations forces
unit – GROM. In other words, in the following years, Polish assistance in
the Middle East proved to be a huge step forward in the bilateral relations
with the United States.10
7 R. Kupiecki: Akcesja Polski do NATO – okiem historyka i uczestnika. “Bezpieczeń‑
stwo Narodowe” 2014, 1, p. 49; A. Kołodziej: Droga Polski do NATO. SLD.org. 30.12.2016.
http://www.sld.org.pl/ckfinder/userfiles/files/Droga_Polski_do_NATO.pdf, p. 5 [access:
30.03.2019].
8 R. Kupiecki: Akcesja Polski do NATO…, pp. 54–61; A. Kołodziej: Droga Polski do
NATO…
9 R. Willa: Droga do członkostwa w Unii Europejskiej – przykład Polski. “Dialogi Poli‑
tyczne” 2007, 8, pp. 83–88.
10 M. Lasoń: Polsko‑amerykańska współpraca wojskowa na przykładzie wojsk specjalnych.
In: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku. Eds. K. Czornik, M. Lakomy,
M. Stolarczyk. Katowice 2016, p. 93; M. Lakomy, K. Czornik: Polityczny i wojskowy wymiar
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To recapitulate, at the verge of the 1980s and 1990s, the foreign policy of
Poland was dominated by two vectors of activities: Western and Eastern.
While the first held greater importance due to its ambitions of “returning
to Europe,” the second vector was crucial to secure short‑term interests,
such as territorial integrity, security and sovereignty. At that point other,
extra‑European areas, excluding several exceptions, i.e. the engagement
in the Middle East before and during the Desert Storm operation, held
relatively little importance in the external activities of Warsaw.

The Road to the West
Polish foreign policy since 1993 was concentrated mostly on reaching the
most important goal: becoming a member of the NATO and the EU. In
order to do so, Warsaw worked to improve its contacts with the Western
European states, such as Germany and France. In the first case, the bilat‑
eral relations developed dynamically. Germans willingly adopted a role
of “the Polish advocate” in the NATO/EU. There were several reasons be‑
hind this decision, but one of the most important ones concerned Berlin’s
desire to move the borders of both organizations eastwards. Moreover,
Germany became the most important economic partner of Poland. Rela‑
tions with the 5th French Republic lagged behind the dynamics of the
Polish‑German relationship, despite numerous bilateral treaties signed
since 1989. This was manifested, among others, by the French reluctance
to fully support the ambitions of Warsaw in 1997, when Paris attempted to
influence the American intent to invite three Central European states
to the Atlantic Alliance.11
Poland continued its efforts to expand contacts with the United States,
both politically and militarily. This finally brought some tangible effects
in the second part of the 1990s. Thanks to U.S. support during the summit
in Madrid in 1997, the Atlantic Alliance invited Poland, Czech Republic
and Hungary to negotiations on the NATO membership. As a result,
after short talks, Poland became a part of the North Atlantic Treaty Or‑
ganization on March 12, 1999.12 This event has been widely and accurately
perceived by the public opinion as one of the greatest achievements of the
stosunków polsko‑amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. In: Dylematy polityki
zagranicznej Polski na początku XXI wieku. Eds. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Ka‑
towice 2014, pp. 417–419.
11 R. Zięba: Główne kierunki polityki…, pp. 59–63; M. Lakomy: Stosunki polsko‑f rancuskie
w drugiej dekadzie XXI wieku. In: Stosunki Polski z mocarstwami…, pp. 177–178.
12 R. Kupiecki: Akcesja Polski do NATO…
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Polish foreign policy in the post‑Cold War era. It meant, essentially, that
Poland finally became a formal ally of the United States and the Western
European powers, which significantly strengthened its security and confi‑
dence, especially in the context of the unpredictable relations with Russia.
This also put an end to the grey zone of security in Central Europe. In
sum, the first significant step towards Europe was made.
In the meantime, Poland also attempted to accelerate the process of
integration with the European Union. This goal, however, proved to be
much more difficult to achieve than the membership in NATO. In 1994
Poland officially filed for joining the organization. Subsequently, it had to
introduce far‑reaching internal reforms, which adapted its legal system
to the EU’s requirements. As a result of these efforts, the official talks on
membership were inaugurated in 1998. These proved to be much longer
and more demanding than the NATO negotiations. They were completed
in 2002.13
The attention of Poland’s decision‑makers at the time was also heavily
focused on relations with the Eastern European states. The major goal in
this vector included the prevention of all negative processes which could
block Warsaw’s integration with the West. The bilateral relations with Rus‑
sia were dominated by the Kremlin’s niet concerning the membership of
Poland in the NATO/EU. They were also regularly disrupted by other prob‑
lems, such as Russian demands concerning the creation of an exterritorial
highway in Poland. Moreover Moscow’s investigation into the massacre of
the Polish nationals in Katyń, committed by the Soviets in 1940, as well as
the Kremlin’s actions in Chechnya, raised some controversies and criticism
in Poland. In this context, the atmosphere of the Polish‑Russian relations in
the 1990s was usually cool. Meanwhile, Poland, without luck, continued its
efforts to develop contacts with Ukraine. This was due to the fact that Kiev
was much more interested in cooperating with Russia at the time.14
Polish diplomacy also got increasingly active in the extra‑European
regions, such as the Eastern Asia and the Middle East. For instance, Polish
president Aleksander Kwaśniewski visited People’s Republic of China in
1997, but this brought little tangible benefits in the long‑term. Neverthe‑
less, it has to be stressed that these regions were secondary areas of inter‑
est at best, in comparison to the European theatre.15
13 See: A. Paterek: Polska w Unii Europejskiej. In: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Polski…; E. Cziomer: Główne problemy polityki zachodniej i bezpieczeństwa…
14 M. Lakomy: Główne problemy w stosunkach polsko‑rosyjskich na początku XXI wieku.
In: Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ed. M. Stolarczyk. Katowice
2011, pp. 72–73.
15 T. Okraska: Polska wobec wzrastającej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń. In:
Dylematy polityki zagranicznej Polski…, pp. 567–572; Historia stosunków polsko‑chińskich.
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Poland and the War on Terror at the Beginning of the 21st Century
Another phase of Poland’s foreign policy began in 2001, due the 9/11 ter‑
rorist attacks. Its decision‑makers and society, being already a part of the
transatlantic community, obviously expressed their solidarity with the
American nation and decided to take part in the “War on Terror,” which
was declared subsequently by George W. Bush. This decision proved to
have long‑term effects, as Warsaw increased its activity in the Middle East
and Central Asia.
On the one hand, since 2002, the Polish army participated in the stabil‑
ity operation in Afghanistan. Its level of military engagement in Central
Asia peaked between 2008 and 2011, when the Polish troops took respon‑
sibility for the security of one the provinces in Afghanistan – Ghazni.16
This operation was concluded in 2014. It has to be stressed, however, that
Poland still participates in the Resolute Support mission, which provides
training and assistance to the Afghan National Army.
On the other hand, since 2002 Poland has also played a certain role
in the international debate concerning the complicated situation in Iraq,
which sparked some serious controversies among the NATO/EU memberstates. Warsaw supported George W. Bush’s intentions to attack Saddam
Hussein’s regime, which was manifested, for instance, by the signature of
the famous “Letter of the Eight” in January 2003. Furthermore, alongside
the United States, United Kingdom and Australia, it actually participated
in the invasion of Iraq in March 2003.17 Subsequently, Poland became re‑
sponsible for the stabilization of central Iraq (South Central Zone), which
forced Warsaw to increase its military involvement in the Middle East –
Polish troops numbered about 2500 soldiers at its peak. The stability op‑
eration was concluded in 2008. It has to be noted that the Polish military
involvement in Iraq raised some great controversies both domestically
and internationally. For instance, the public opinion in Poland criticized
the lack of expected political and economic benefits and high casualties
among its troops.
Evident pro‑Americanism expressed by Warsaw in 2002 and 2003 had
also deteriorated contacts with some Western European partners, such as
France, which disapproved of the invasion of Iraq. Choosing the involve‑
ment in the controversial Middle Eastern operation over the European
solidarity caused a long‑term crisis in the Polish‑French relations, which
GoChina. http://www.gochina.gov.pl/index/?id=35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551 [access:
2.04.2019].
16 M. Lakomy: Misja International Security Assistance Force w polskiej polityce bezpieczeństwa na początku XXI wieku. “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, 11.
17 R. Zięba: Główne kierunki polityki…, pp. 154–155.
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lasted until 2007. President Jacques Chirac strongly criticized Central
European states for their uncritical attitude towards the U.S. international
actions. Moreover, Poland disagreed with various European initiatives,
such as, e.g. the shape of the Treaty establishing a Constitution for Eu‑
rope.18 Despite these concerns, it succeeded in becoming a member of the
European Union on the May 1, 2004. This moment constituted the second
great achievement of Poland’s foreign policy in the post‑Cold War era,
which completed the process of “returning to Europe.”
After 2007, the relations between Poland and the Western European
powers improved. The new government decided to concentrate on rela‑
tions with Germany and France. Thus, the bilateral contacts with both
states developed dynamically. This was manifested, e.g. by the PolishFrench declaration on the strategic partnership, concluded in 2008. Paris
and Warsaw strengthened cooperation in many dimensions, such as the
European affairs, military industries, energetic security and science.19 In
addition, the Polish‑German relations got more cordial and intensive, as
both states were acting together in many affairs, mostly under the Euro‑
pean Union framework. The economic dimension of the bilateral contacts
was also improved.20
As a result, since 2007 Poland has resigned from the previous die‑hard
pro‑Americanism for the moderate cooperation with all transatlantic part‑
ners. This rebalance was manifested by the Polish reluctance to participate
in the NATO’s intervention in Libya in 2011. This approach coincided with
a similar attitude of Germany at the time. This does not mean, however,
that the relations with the United States deteriorated. Both states, despite
some controversies at the beginning of Barack Obama’s presidency,21
developed their political and military contacts. Poland still perceived
the United States as its most important ally and closely cooperated with
Washington, e.g. in Afghanistan.22
18 S. Parzymies: La France et L’Europe centrale. In: Annuaire Française de Relations Internationales 2009. Ed. S. Sur. Bruxelles 2009; M. Lakomy: Stosunki polsko‑f rancuskie…,
pp. 178–179.
19 M. Lakomy: Stosunki polsko‑f rancuskie…, pp. 178–179.
20 E. Cziomer: Miejsce Polski w poszukiwaniu nowej roli i odpowiedzialności międzynarodowej Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku. In: Stosunki Polski z mocarstwami…, p. 145.
21 Poland has signed the agreement on creating the elements of the American antimissile shield on its soil in August 2008. In this context, Barack Obama decision to mo‑
dify the anti‑missile shield program in 2009 sparked some serious criticism in Poland.
Many political elite representatives felt that they „got betrayed” by the United States. See:
P. Turczyński: Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie. “Zeszyty Naukowe
WSOWL” 2011, 161.
22 See: M. Lakomy, K. Czornik: Polityczny i wojskowy wymiar stosunków…
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In the first decade of the 21st century, Poland remained an active actor
in the Eastern Europe. The relations with Russia initially improved, which
was influenced mostly by the launch of the “War on Terror.” Neverthe‑
less, they deteriorated again soon after, which was mostly caused by the
events in Ukraine. The pro‑Western Orange Revolution, which erupted in
2004, was strongly supported by the Polish political leaders. Its eventual
success, manifested in Victor Yushchenko’s presidency, was perceived
by them as a major achievement and a chance to weaken the traditional
Ukrainian‑Russian ties. These far‑reaching expectations, demonstrated
by the plans to build a strategic partnership with Kiev, proved to be
disappointing. Among others it was caused by the internal problems of
Ukraine, governed by the former Orange Revolution oppositionists, as
well as by the lack of progress in bringing Ukraine closer to the Western
structures. For instance, Warsaw failed to promote Kiev’s accession to
the North Atlantic Treaty Organization in 2008. As a result, when Victor
Yushchenko was replaced by the pro‑Russian Victor Yanukovych in 2010,
Warsaw and Kiev’s relationship became less intensive.23
Since 2004, the Polish‑Russian relations suffered another period of cri‑
sis. The success of the pro‑Western opposition in Kiev angered Kremlin,
which in retaliation made a series of gestures aimed to punish Poland.
These included the introduction of the Unity Day, which commemorates
the expulsion of the Polish soldiers from Moscow in 1612 and the embargo
on Polish meat in 2005. The deterioration of the bilateral relations was
also caused by Warsaw’s criticism of the changes in the Russian political
system introduced after the Beslan terrorist attack in 2004. The relations
between Warsaw and Moscow plunged even more in August 2008, during
the Caucasus war. The conflict in Southern Ossetia and Georgia caused
a resolute reaction of the Polish authorities, which strongly criticized
Kremlin’s military actions. President Lech Kaczyński, alongside with
other Central European leaders, even visited Tbilisi during the war, in
order to express his support for the Georgian cause.24 Finally, the Polish
presidential plane crash in Smolensk in April 2010 proved to have negative
and long‑lasting consequences for the bilateral relations. This tragedy has
sparked great controversies and heated debates. These concerned, among
others, the fact that Moscow still has not returned the plane’s wreckage
to Poland.

23 R. Zięba: Główne kierunki polityki…, pp. 178–183, 206–207.
24 M. Raś: Rosja jako wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej. In: Stosunki Polski z mocarstwami…, pp. 201–203; B. Molo: Nowy wymiar polityki wschodniej. In: Polityka zagraniczna
i bezpieczeństwa Polski…, pp. 142–146.
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Polish Foreign Policy in the Second Decade
of the 21st Century: Major Tendencies and Problems
At the beginning of the second decade of the 21st century, the position of
Poland in the system of international relations was rather solid. Due to the
membership in NATO and the European Union, as well as a relatively sta‑
ble situation in Europe, there were very few serious threats to its national
security. It maintained cordial relations with the majority of its European
partners, including France, Germany, and Great Britain. Cooperation with
the United States was also developing in most areas. At the same time,
it gradually limited its military engagement in the extra‑European areas,
which was perceived by many commentators and experts as a positive
move, allowing to conduct necessary military reforms. Its diplomacy, how‑
ever, remained interested in the events that occurred in the Middle East,
North Africa (the Arab Spring) and Central Asia. It usually supported
diplomatically the Western initiatives in these areas, but restrained from
considerable participation in military activities, which was proved by the
aforementioned case of the Libyan conflict.25 The only serious challenges
continued to emerge in the East, due to the long‑lasting and unresolved
crisis in the relations with Russia.
It should be stressed that while the foreign policy was always an
important subject of a debate between major political parties in Poland,
there was a general consent related to its pro‑Western course. Most of
political actors were also quite keen to accept the pro‑American stance
of the subsequent governments in Warsaw. Nevertheless, since at least
2005, due to the increasing rivalry between Law and Justice (Prawo
i Sprawiedliwość, PiS) and the Civic Platform (Platforma Obywatelska,
PO), Poland’s international relations have become an object of heated
disagreements. This manifested, among others, during the aforemen‑
tioned military conflict in Georgia, as well as in the aftermath of the
Smolensk presidential plane crash. It became even more evident during
the second decade of the 21st century, when the traditional pro‑European
attitude of PO was contrasted with the evident pro‑Americanism of PiS.26
These contrasting visions have had a significant influence on the course
and specificity of Poland’s external activities.
25 K. Czornik: Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej
i globalnej. In: Dylematy polityki zagranicznej Polski…, pp. 558–562.
26 I.P. Karolewski, T. Mehlhausen: Między polityką kreowania a asertywnością. Polskie
debaty o Europie na przykładzie europejskiego traktatu konstytucyjnego i wojny na Ukrainie.
“Przegląd Politologiczny” 2017, 2.
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In this context, the major breakthrough in the Polish foreign policy oc‑
curred in 2013/2014, due to the eruption of the Euromaidan revolution in
Ukraine, followed by the war in Donbass. Warsaw decided to support the
pro‑European protesters in Kiev, as their demands included association
with the European Union and resignation of the pro‑Russian president
Victor Yanukovych. Both priorities were therefore beneficial for Poland.
Initially, Polish Foreign Affairs Minister Radosław Sikorski, along with
his French and German counterparts, mediated between the government
and the opposition. After Victor Yanukovych had fled and was replaced
by the new, pro‑Western authorities, the outcome of the Euromaidan revo‑
lution was perceived in Warsaw as a major political success, similar to the
Orange Revolution a decade earlier. In February 2014, however, the Fed‑
eration of Russia stepped in, using military forces to annex the Crimean
Peninsula. Subsequently, pro‑Russian rebels launched an uprising in
Donbass. It was the turning point that changed the whole perception of
the events in the Eastern Europe due to several reasons. To begin with, the
eruption of a military conflict in the proximity of the borders of Poland
created new, unexpected threats to its national security. For a time, many
political elite representatives, journalists and experts were even seriously
concerned about the possibility of the Russian invasion. This atmosphere
of insecurity was fueled by a number of military incidents that occurred
between NATO member‑states and the Federation of Russia since 2014.
Thus, the government in Warsaw had to respond to these new threats
both politically and militarily. It has initiated accelerated military mod‑
ernization and increased its efforts within the NATO, aiming to secure
its frontiers. Thus, since 2014, the Polish‑Russian relations have been in
a permanent crisis.27
The Polish‑Ukrainian relations after the Euromaidan revolution have
naturally improved. Warsaw has supported new authorities politically,
economically, and also militarily. For instance, it has provided humani‑
tarian aid for the troops fighting in Donbass, and has granted loans to
Ukraine. Both states have also developed a strategic partnership, which
was confirmed by the declaration signed in Kiev in August 2016.28 Nev‑
ertheless, these relations have encountered some serious dilemmas, con‑
cerning mostly three problems. Firstly, Kiev has introduced a historical
policy, which is highly controversial from the Polish perspective. It has
started to glorify Ukrainian nationalists (OUN, UPA) responsible for the
war crimes and ethnic cleansings of Poles in Volhynia during the Second
27 M. Lakomy: The Game of Ukraine…
28 Przyszłość Ukrainy w NATO. Deklaracja prezydentów Dudy i Poroszenki. Polskie‑
Radio.pl. 2016. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1659080,Przyszlosc‑Ukrainy‑wNATO‑Deklaracja‑prezydentow‑Dudy‑i‑Poroszenki [access: 5.04.2019].

Foreign Policy of Poland in the Post‑Cold War Era…

327

World War.29 Such a tendency has put a question mark on the official
cordiality of Kiev towards Poland. It has been also widely criticized by
many Polish academics, experts, politicians and journalists.
Secondly, Kiev since 2014 has been battling with various internal and
external problems. These were manifested, among others, by the activities
of the infamous Right Sector, which even sparked some domestic clashes
in mid‑2015.30 Such a situation has been far from the initial expectations
of Poland, which hoped for accelerated political reforms and economic de‑
velopment in Ukraine. Due to that, the traditional goal of creating a buffer
zone in the East has proved to be unreachable. There are also essentially no
chances that in the foreseeable future Ukraine will become a member of the
EU/NATO, which is a major disappointment for the authorities in Warsaw.
Thirdly, Poland was quickly sidelined in the international negotia‑
tions over the war in Donbass. It participated in the aforementioned talks
between the government and the opposition, which were held in February
2014 in Kiev.31 Later on, however, Warsaw was not included in the Nor‑
mandy contact group activities, which is composed of Germany, France,
Russia and Ukraine.32 This means that the position of Poland in the Cen‑
tral Europe since February 2014 has significantly decreased. Moreover, it
has been a sign that the declared strategic partnership with Kiev has been
lacking, as it did not attempt to include Warsaw in these negotiations.
To recapitulate, the revolution and war in Ukraine has proved to be
the greatest threat to Poland’s national security and international posi‑
tion, as well as one of the most important challenges for its foreign policy
after 1989. The outcomes of the Euromaidan have quickly proven to be
less positive than many politicians initially believed. Thus, many aspects
of the Polish external activity since November 2013 have been influenced
by the events in the East.
In this context, Poland has remained an active participant of the
North Atlantic Treaty Organization activities. In July 2016, it organized
29 J. Tomasiewicz: Skrajna prawica nacjonalistyczna na Ukrainie: ideologie, struktury, działalność. In: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski.
Eds. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2015.
30 P. Andrusieczko: Bitwa o Mukaczewo, czyli bratobójcze walki na Ukrainie. W roli
głównej Prawy Sektor. Gazeta Wyborcza. 2015. http://wyborcza.pl/1,75399,18344378,bitwa‑omukaczewo‑czyli‑bratobojcze‑walki‑na‑ukrainie‑w‑roli.html?disableRedirects=true
[ac‑
cess: 15.03.2019].
31 E. Stasik: Przełom na Ukrainie. Porozumienie podpisane. DW.com. 2014. http://www.
dw.com/pl/prze%C5%82om‑na‑ukrainie‑porozumienie‑podpisane/a‑17449162
[access:
1.04.2019].
32 Normandy Format Foreign Ministers Start Talks on Donbas in Minsk. KyivPost. 2016.
https://www.kyivpost.com/ukraine‑politics/normandy‑format‑foreign‑ministers‑start‑tal
ks‑donbas‑minsk.html [access: 30.03.2019].
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the NATO summit in Warsaw, where member‑states decided to introduce
new security mechanisms aiming to secure the Alliance’s eastern flank.
This was consistent with the Polish interests after the eruption of the
Donbass war. Among other, the new solutions included strengthened
NATO’s military presence in Poland. The summit communiqué has also
strongly criticized international activities of the Federation of Russia and
reaffirmed the Alliance’s support for Ukraine’s sovereignty and stability.33
This meant that the conference in Warsaw was a major success of the
Polish foreign policy.
Meanwhile, Poland has been less active within the European Union
framework. Its interests within the EU, since the parliamentary elections in 2015, have been focused mostly on the migrant crisis, due to two
reasons. Firstly, it has been considered by the new decision‑makers as
a major threat to European security. Secondly, some European leaders,
such as the German chancellor Angela Merkel, intended to introduce
a new system of relocation and resettlement of asylum seekers among the
EU member‑states, based on obligatory quotas. The new government in
Warsaw strongly opposed these plans, which was manifested in a number
of statements and actions in the international environment, e.g. concluded
in cooperation with the Visegrad Group.34
In this context, it has to be stressed that since the elections in 2015,
there have been some evident modifications in Poland’s foreign policy
in the Western vector. Firstly, while the relations with Germany have
been still recognized as a priority.35 the general atmosphere in bilateral
relationships has deteriorated. Thus, the previously noticeable partner‑
ship in various European affairs has become less evident. Secondly, the
Polish‑French relations suffered a crisis in 2016, mostly, but not only, due
to the October 2016 decision of the government in Warsaw to cancel the
purchase of the French transport helicopters Caracal.36 It has caused seri‑
33 Warsaw Summit Communiqué. NATO.int. 2016. http://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_133169.htm?selectedLocale=en [access: 17.03.2019].
34 Szydło: nie będzie zgody V4 na zmianę zasad relokacji uchodźców. WP.pl. 2016. http://
wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Szydlo‑nie‑bedzie‑zgody‑V4‑na‑zmiane‑zasad-relokacji
‑uchodzcow,wid,18258803,wiadomosc.html?ticaid=118cea&_ticrsn=3 [access: 28.03.2019].
35 Foreign Affairs Minister Witold Waszczykowski has described Germany as the
“most important neighbor and economic partner” of Poland (Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 2016. https://
www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_o_priory
tetach_polskiej_dyplomacji [access: 4.01.2017]).
36 According to official statements, this decision was caused by the insufficient
French offset offer (Polska nie kupi Caracali. Ministerstwo Rozwoju kończy negocjacje z Airbus.
Defence24.pl. 2016. http://www.defence24.pl/461956,polska‑nie‑kupi‑caracali‑ministerstworozwoju‑konczy‑negocjacje‑z‑airbus [access: 20.02.2017]).
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ous resentments among the 5th French Republic political elite and public
opinion. Thirdly, Warsaw has added new impetus to the relations with
Great Britain, which has been preparing to leave the EU. This new trend
has been manifested in the first ever Polish‑British intergovernmental
consultations in London, which were held in November 2016. During the
event, London promised Poland close political, economic and cultural ties
after its EU exit.37
Since 2015, Poland has also manifested its commitment to the alliance
with the United States, especially in context of the aforementioned con‑
flict in Ukraine. There are several arguments to support this statement.
To begin with, the new authorities have stressed multiple times the
importance of the relations with the United States, especially in terms
of security. Secondly, Warsaw has decided to buy advanced American
weaponry, such as the AGM‑158B JASSM‑ER cruise missiles, which
should significantly improve the Polish military capabilities.38 Thirdly,
it has cooperated with the United States in developing the elements of
the American anti‑missile defence system in Poland. The construction of
the U.S. anti‑missile platform in Redzikowo started in May 2016.39 Both
states have also conducted numerous military exercises, such as the
Anaconda in June 2016. And finally, due to the decisions taken during the
NATO summit in Warsaw, American troops started relocation to Poland,
in order to strengthen the Alliance’s eastern flank.40
Moreover, it has to be stressed that Poland has recently increased its
political and military activities in the extra‑European areas again. For
instance, its troops participated in the European Union’s military opera‑
tions in Africa: European Union Training Mission in Mali (2013–2014) and
37 First Ever Polish‑British Intergovernmental Consultations. Premier.gov.pl. 2016. https:
//www.premier.gov.pl/en/news/news/first‑ever‑polish‑british‑intergovernmental-consul
tations.html [access: 5.04.2019]; Britain Promises Close Ties with Poland after EU Exit.
FoxNews. 2016. http://www.foxnews.com/world/2016/11/28/britain‑promises‑close‑ties-withpoland‑after‑eu‑exit.html [access: 2.04.2019].
38 J. Palowski: 70 pocisków JASSM‑ER dla polskich F‑16. Zgoda Departamentu Stanu. De‑
fence24.pl. 2016. http://www.defence24.pl/500502,70‑pociskow‑jassm‑er‑dla-polskich-f‑16zgoda‑departamentu‑stanu [access: 3.04.2019]; Polska kupi od USA rakiety JASSM‑ER.
Wartość kontraktu to prawie miliard złotych. wPolityce.pl. 2016. http://wpolityce.pl/polity
ka/320833‑polska‑kupi‑od‑usa‑rakiety‑jassm‑er‑wartosc‑kontraktu‑to‑prawie-miliard‑zlo
tych [access: 3.04.2019].
39 R. Browne: U.S. Launches Long‑Awaited European Missile Defense Shield. CNN. 2016.
http://edition.cnn.com/2016/05/11/politics/nato‑missile‑defense‑romania‑poland
[access:
5.04.2019].
40 Gen. Hodges: batalion USA w Polsce – w kwietniu, brygada – prawdopodobnie w lutym.
Onet.pl. 2016. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kiedy‑wojska‑usa‑pojawia‑sie‑w-polsce/pxc
285 [access: 4.04.2019].
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European Union Force in Central African Republic (2014–2015). In 2016
Warsaw decided to take part in the international fight against the socalled Islamic State in the Middle East.41 Moreover, the new authorities
have also attempted to develop political and economic relations between
Poland and the PRC, which in 2011 had gained the level of strategic
partnership but as yet lacked the proper content. This was manifested
in the fruitful visit to the PRC conducted by president Andrzej Duda
in November 2015.42 As a result, president Xi Jinping visited Poland in
June 2016.
To recapitulate, recently the Polish foreign policy has undergone some
significant modifications, mostly due to the eruption of the military conflict
in Ukraine in 2014 and the change of government in 2015. Poland seeks
to find a new modus operandi in an uncertain international environment,
which would ensure its security and strengthen its international position.
This was manifested, among others, in the activities of Poland within
the NATO (summit in Warsaw), and the EU (disagreement on migrant
relocation system), as well as strong emphasis put on relations with the
United States. Moreover, Warsaw has been recently more interested in the
extra‑European regions as well. These tendencies have continued in 2017
and 2018; however, there was a visible lack of long‑lasting, positive effects.
Warsaw was still conflicted with major European powers (with the excep‑
tion of Great Britain) over internal its situation, as well as over diverging
concepts of European integration. At the same time, it was concentrated
on cooperation with the United States, which was manifested with,
e.g. increased arms deals. However, it has to be stressed that in time,
a visible lack of balance in bilateral relations (in favor for Washington)
started to be more and more visible.

Conclusions
At the turn of the 1980s, Poland faced numerous challenges concerning
the fall of the bipolar international order. Within just a few years, it suc‑
cessfully coped with the majority of them, securing its sovereignty and
41 W. Rylukowski: Poland to Send Up to 210 Troops to Fight Against ISIS. WBJ.pl. 2016.
http://wbj.pl/poland‑to‑send‑up‑to‑210‑troops‑to‑fight‑against‑isis/ [access: 3.04.2019].
42 Xi Jinping Holds Talks with President Andrzej Duda of Poland, Two Heads of States
Decide to Promote Development Level of China‑Poland Strategic Partnership. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 2015. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
zxxx_662805/t1319025.shtml [access: 5.04.2019].
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territorial integrity. It settled relations with its new neighbors, partook in
the dissolution of the Warsaw Pact and the Council for Mutual Economic
Assistance, removed Russian units from its territory and laid strong
foundations for relations with its future key partners: United States and
Germany.
Since then, the foreign policy of Poland has been characterized by
several outstanding features. To begin with, it has been continuously
concentrated on the transatlantic area, i.e. North America and Western Eu‑
rope. Until 2004, Poland had been focused on “returning to Europe,” which
was concluded by its accession to the NATO/EU. Since then Poland has
proved to be an active member of both organizations. It has also attempted
to use them in order to realize its foreign policy goals and strengthen its
international position, especially in the Eastern Europe. The western vector
of the Polish external activity has been dominated by the relations with
two states. First, there is the United States, which has been perceived as
a crucial partner and ally, invaluable from the national security’s point of
view. Therefore, Warsaw has traditionally attempted to develop bilateral
relations with Washington, with a particular emphasis put on military
cooperation. However, sometimes these relations raised some international
concerns, due to Warsaw’s excessive pro‑Americanism. Second, there is
Germany, which has been crucial for the Polish economy and the member‑
ship in the European Union/NATO. After the accession, both states, despite
some natural differences, frequently cooperated in the various European
affairs, which was perfectly visible between 2007 and 2015.
Secondly, the Central and Eastern Europe has also played a crucial
role, especially from the national security viewpoint. Foreign policy in
the East has been strongly influenced by the complicated relations with
Russia. Since day one these contacts have been unstable, permeated by
regular crises. Polish decision‑makers have perceived Kremlin’s policy of
rebuilding its international position as a clear threat. Both states expressed
different opinions on such issues as, e.g. the NATO expansion and the
Chechnya wars in the 1990s, as well as the annexation of the Crimean
Peninsula in 2014. Both states have also competed for the influence over
Ukraine, which was evident during the Orange Revolution in 2004 or the
Euromaidan revolution in 2013/2014. However, even since the eruption of
the military conflict in Donbass, the Polish‑Ukrainian strategic partner‑
ship, crucial for Warsaw, has been facing some challenges which need to
be addressed. In this context, the relations with other states in Central and
Eastern Europe have been for decades of rather secondary importance,
despite their geographical proximity. Poland has frequently exploited the
Visegrad Group framework and supported the Baltic states sovereignty
and security, but it hasn’t been a major focus of its foreign policy.
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Finally, extra‑European events have rarely brought increased atten‑
tion of the Polish political elite. There were, however, a few exceptions.
To begin with, Poland increased its presence in the Middle East several
times. This was manifested by the aforementioned Iraq invasion in 2003,
the subsequent stability operation in this country, as well as the recent op‑
erations against the Islamic State in Kuwait and Iraq. Moreover, it was an
active participant in the combat against the Taliban in Central Asia. Polish
troops also participated in several peacekeeping and training operations
in Africa (Central African Republic, Congo, Tchad), but this involvement
was rather influenced by the logics of its relations with France and other
European Union’s partners. When it comes to diplomatic relations with
extra‑European powers, they were usually lacking serious initiatives on
the Polish side. The only significant exception in the recent years concerns
the development of relations with the People’s Republic of China.
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Udział Polski
w polityce wschodniej NATO

Znaczenie NATO dla bezpieczeństwa Polski
Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest nadrzędnym celem każ‑
dego państwa. Z tego wynika konieczność doboru odpowiednich środ‑
ków i metod kształtowania i prowadzenia polityki. Państwa dokonują
tego doboru zawsze w kontekście zdefiniowanych zagrożeń, zwłaszcza
zagrożeń zewnętrznych. Tak się dzieje, gdyż opierają się na tradycji myśli
realistycznej, która narzuca zajmowanie się bezpieczeństwem państwa
jako jednostki geopolitycznej funkcjonującej w określonym środowisku
międzynarodowym.
Polska, jako kraj średniej rangi, a więc wielkości i znaczenia, położony
w środku Europy, tradycyjnie definiuje swoje bezpieczeństwo w kontekście
potencjalnych i realnych zagrożeń związanych z sąsiedztwem. To postrze‑
ganie zagrożeń historycznie kształtowało się na podstawie odniesień do
położenia między dwoma potężnymi sąsiadami, Niemcami i Rosją, z któ‑
rymi Polska często wchodziła w konflikty zagrażające istnieniu państwa
polskiego. Rozbiory Polski dokonane w ostatniej kwarcie XVIII wieku,
a zwłaszcza bolesny dla społeczeństwa polskiego ucisk ze strony Rosji
i Prus, sprawiły, że w polskiej myśli politycznej powstała tzw. teoria dwóch
wrogów; a została ona silnie wzmocniona współdziałaniem Niemiec i ZSRR
w likwidacji państwa polskiego w 1939 roku. W okresie ponad 40 lat po‑
zostawania Polski w bloku wschodnim teoria ta była nadal pielęgnowana.
Dla władz PRL wrogiem numer 1 były Niemcy Zachodnie, a dla emigracji
i opozycji politycznej w kraju takim wrogiem była Rosja w formie ZSRR.
Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku niejako na‑
turalnie teoria dwóch wrogów znacząco się wzmocniła. Obaj wrogowie
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zmienili swój charakter i politykę. Niemcy, po zjednoczeniu w 1990 roku,
wzmocniły kurs na europeizację swojej polityki i stały się adwokatem,
a następnie partnerem i sojusznikiem Polski w NATO i Unii Europej‑
skiej. Natomiast Rosja, po utracie swojego imperium w postaci Układu
Warszawskiego i ZSRR, okazała się niepewnym i nieprzewidywalnym
dla Polski sąsiadem. Z geopolitycznego punktu widzenia Polska stała się
więc, paradoksalnie, częścią zintegrowanego, demokratycznego Zachodu,
silnie powiązaną z Niemcami, natomiast Rosja, odsunięta o kilkaset
kilometrów na wschód, faktycznie zrezygnowała z imperialnych ambicji
podporządkowania sobie Polski. Takie są zmiany mapy geopolitycznej
Europy, jednak myślenie pozostało oparte na starych kanonach, a właści‑
wie kalkach historii. Dla wielu polityków, a także badaczy, wciąż istotna
jest geopolityka, nie obecna, ale ta sprzed wielkich zmian, jakie dokonały
się w Europie Środkowej i Wschodniej. Upraszczając, myślenie to można
sprowadzić to tezy, że Polska wciąż znajduje się w „przeciągu geopoli‑
tycznym”, w przestrzeni, która jest terenem rywalizacji tradycyjnych
mocarstw europejskich, czyli Niemiec i Rosji.
Z tej wyjściowej tezy wynika, że Polska jest zagrożona przez Rosję
aktualnie, a przez Niemcy potencjalnie. Polskie elity polityczne upatrują
zagrożenie militarne ze strony Rosji, a ze strony Niemiec zagrożenie
dominacją ekonomiczną i w konsekwencji polityczną. Opinia ta odnosi
się nie do całej elity politycznej kraju, ale jest stopniowalna – im bardziej
w stronę partii prawicowych tym poczucie zagrożenia jest silniejsze.
Pozostając w realistycznej tradycji badawczej, należy skoncentrować
się na wąskim zmilitaryzowanym ujęciu bezpieczeństwa narodowego
Polski. Czyli spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób
państwo stara się zapewnić swoje bezpieczeństwo zewnętrzne środkami
militarnymi oraz jaki ma udział w polityce wschodniej NATO.
Polska w trakcie przemian ustrojowych rozpoczętych w 1989 roku, po
kilku latach opowiadania się za budową kooperatywnego systemu bez‑
pieczeństwa w Europie, w którym widziała koordynującą rolę dla KBWE,
faktycznie zmierzała do przystąpienia do NATO. Tymczasem Organiza‑
cja Paktu Północnoatlantyckiego przeżywała w latach 1989–1991 okres
debat na temat swojej tożsamości, a nawet potrzeby dalszego istnienia
jako organizacji kolektywnej obrony w sytuacji, kiedy znikł przeciwnik
w postaci Układu Warszawskiego, a potem ZSRR. W dokumentach pro‑
gramowych z listopada 1992 roku Polska oświadczyła, że jej celem jest
przystąpienie do NATO1. Droga do członkostwa w Sojuszu była długa
1 Były to Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa, podpisane przez prezydenta
Lecha Wałęsę, oraz załączona do nich Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rze‑
czypospolitej Polskiej, przyjęta przez Komitet Obrony Kraju 2 listopada 1992 roku.
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i trudna. Dopiero w marcu 1999 roku Polska, jednocześnie z Czechami
i Węgrami, została przyjęta do NATO. Było to wielkie, historycznej rangi
osiągnięcie, gdyż Polska stała się członkiem najpotężniejszego bloku
wojskowego w historii2. Sama decyzja o pierwszym pozimnowojennym
rozszerzeniu Sojuszu miała olbrzymie znaczenie dla całego świata za‑
chodniego i dla Polski.
Niezależnie od solennych zapewnień USA i pozostałych sojuszników,
w tym Polski, że celem rozszerzenia NATO było rozciągnięcie na Europę
Środkową strefy bezpieczeństwa, stabilności i demokracji, powiększenie
NATO zrodziło wątpliwości, podejrzenia, a w końcu kontrreakcję ze
strony Rosji, która uważała, że tym działaniem stworzono poważne
wyzwanie dla jej bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa innych państw
poradzieckich. Dla Moskwy ten krok NATO, a potem następne rozsze‑
rzenia (z lat 2004, 2009, 2017, 2020) były realizowaniem przez USA i ich
sojuszników strategii powiększania strefy swoich wpływów. Niezależnie
od szczegółowych głosów krytycznych na ten temat w Rosji jedno należy
stwierdzić: Zachód wybrał – być może niekoniecznie intencjonalnie –
drogę rywalizacji z Rosją na płaszczyźnie wojskowo‑strategicznej. Niestety
potwierdziły się przepowiednie czołowego amerykańskiego neorealisty
Kennetha Waltza o tym, że pozimnowojenna Europa powróci do mocar‑
stwowej rywalizacji, a powiększana hegemonia Stanów Zjednoczonych
wywoła w końcu przeciwdziałanie innych mocarstw, w postaci polityki
balancing3, co Władimir Putin zapowiedział w słynnym przemówieniu na
monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym 2007 roku4.
Dla Polski przystąpienie do NATO oznaczało stworzenie podstawo‑
wego zewnętrznego filaru polityki bezpieczeństwa kraju. W ostatnim
dziesięcioleciu XX wieku Polska pozostawała bowiem niezaangażowana
sojuszniczo, a obawy o bezpieczeństwo kraju były duże choćby z powodu
destabilizacji międzynarodowej, towarzyszącej procesom transformacyj‑
nym w byłych krajach realnego socjalizmu. Polscy politycy obawiali się
jednak nie tyle owej destabilizacji, na której temat często się wypowiadali,
ile Rosji. Były to dwie obawy. Pierwsza wynikała z założenia, że władze
rozpadającego się ZSRR nie pozwolą na odejście od socjalizmu w byłych
krajach satelickich i będą interweniować w obronie ancien régime’u,
a druga – z przewidywania, że powracająca na arenę międzynarodową
2 Szerzej zob. R. Zięba: The 20th Anniversary of Poland’s Accession to NATO. In: Open
Door: NATO and Euro‑Atlantic Security After the Cold War. Eds. D.S. Hamilton, K. Spohr.
Washington DC 2019, s. 197–214.
3 K.N. Waltz: Structural Realism after the Cold War. “International Security” 2000,
Vol. 25, No. 1, s. 30.
4 Putin’s Prepared Remarks at 43rd Munich Conference on Security Policy. “Washington
Post” 12.02.2007.
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Rosja może starać się nie tylko uzależnić od siebie republiki poradzieckie
(tzw. bliskiej zagranicy), ale także włączyć w strefę swoich wpływów kraje
jej byłego imperium zewnętrznego, w tym Polskę. Obie te obawy bywały
przedstawiane łącznie, a przez długi czas mylone ze sobą. Na przykład
polscy prawicowi politycy przez wiele lat po upadku systemu komuni‑
stycznego w ZSRR uważali, że Moskwa nadal stanowi jakieś centrum
zawiadywania ruchem komunistycznym. Ignorowali przy tym oczywi‑
sty fakt, że współczesna Rosja stała się krajem „dzikiego kapitalizmu”,
a Moskwa wręcz jego wizytówką. Dlatego używany w Polsce argument,
że Rosja może działać w celu restauracji realnego socjalizmu w Polsce,
pełnił funkcję typowego straszaka, bazującego na lęku społeczeństwa
polskiego przed komunizmem. Polska w 1989 roku wybrała „drogę na
Zachód”, co nie tylko miało prowadzić kraj do dobrobytu i bezpieczeń‑
stwa, ale także było ucieczką spod wpływu Moskwy. Dodatkowym celem
starań o przystąpienie do NATO prowadzonych przez kolejne rządy RP
było związanie Polski z Zachodem, a członkostwo w NATO miało stano‑
wić mocną kotwicę tej nowej afiliacji, tym ważniejszą, że okazała się ona
gwarantem bezpieczeństwa kraju.
Tradycyjnym filarem polityki bezpieczeństwa każdego państwa jest
posiadany potencjał obronny. W przypadku Polski realizującej głęboką
transformację ustrojową i w sytuacji rozpadu sieci dotychczasowych soju‑
szy z państwami bloku wschodniego potencjał ten był niewielki i mocno
zdezorganizowany. Zgodnie Traktatem o konwencjonalnych siłach
zbrojnych w Europie (CFE) zawartym w listopadzie 1990 roku w Paryżu,
Polska dokonała znaczących redukcji głównych komponentów swojego
uzbrojenia, tj. broni o charakterze ofensywnym. Ponadto na mocy pro‑
tokołu do tego układu z lipca 1992 roku Polska dobrowolnie zobowiązała
się zredukować stan osobowy swojej armii do 235 000 żołnierzy. Z każ‑
dym rokiem ten stan się zmniejszał, a poziom wyszkolenia żołnierzy, ze
względu na cięcia budżetowe, się obniżał. Wojsko polskie dysponowało
uzbrojeniem częściowo rodzimej produkcji, ale wiodące komponenty
(samoloty bojowe, śmigłowce, czołgi, artyleria) były wyprodukowane
w ZSRR. Powstał więc problem serwisu, części zamiennych i moderni‑
zacji. Do tego potrzebne były odpowiednie umowy z Rosją, a po obraniu
przez Polskę kursu na przystąpienie do NATO negocjacje z Moskwą
w tych sprawach były trudne. Natomiast większość sprzętu wojskowego,
który pochodził z polskich zakładów, nie mogła być uzupełniana nowymi
dostawami, gdyż ta gałąź przemysłu znalazła się w trudnej sytuacji eko‑
nomicznej, a do tego w polityce gospodarczej realizowanej przez kolejne
gabinety nie uwzględniano konieczności wsparcia krajowych producen‑
tów uzbrojenia. Potrzeba odbudowy własnego przemysłu zbrojeniowego
była wskazywana przez wszystkie rządy Polski. Jednakże nic istotnego

Udział Polski w polityce wschodniej NATO

341

w tej sprawie się nie zdarzyło. Ponadto ciągle brakowało środków na fi‑
nansowanie wojska, w tym na zakup uzbrojenia. Utrudniało to realizację
programów wyposażenia armii w nowoczesną broń.
Sytuację próbowano zmienić po przystąpieniu do NATO. W maju
2001 roku Sejm uchwalił ustawę przewidującą zapewnienie na obronę
budżetu w wysokości 2,00% PKB, mierzonego w stosunku do roku po‑
przedniego. Ustawa ta stworzyła korzystną sytuację dla wojska, ale i tak
większość kwoty była przeznaczana na finansowanie wysokich kosztów
osobowych, a nie na modernizację uzbrojenia. Brakowało też programów
unowocześnienia polskiej armii. Zmiana podejścia władz kraju do tej kwe‑
stii dokonała się dopiero po wojnie gruzińsko‑rosyjskiej 2008 roku, kiedy
to polscy prawicowi politycy zaczęli głosić tezę, że Rosja jest państwem
agresywnym i może zbrojnie zaatakować kraje sąsiednie, w tym Polskę.
Poglądy tego rodzaju prezentował także minister spraw zagranicznych
Radosław Sikorski, który zaproponował wycofanie się Polski z misji poko‑
jowych ONZ i skoncentrowanie się na wzmacnianiu obrony terytorialnej
kraju. Ten nieprzekonujący argument był jednym z wielu prowadzących
do sformułowania koncepcji zbudowania przez Polskę własnego systemu
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Na tej podstawie powstały
później programy Wisła i Narew. Równocześnie w gronie doradców pre‑
zydenta Bronisława Komorowskiego w 2010 roku sformułowano koncep‑
cję wzmocnienia tzw. potencjału przeciwzaskoczeniowego i modernizację
wielu innych segmentów polskiego systemu obronnego. Cały ten pomysł
zyskał miano doktryny Komorowskiego5.
Trzecim filarem polityki bezpieczeństwa Polski jest udział w polityce
obronnej Unii Europejskiej. Jednak UE od początku była traktowana
przez Polskę nie jako gwarant kolektywnej obrony, lecz jako pomocniczy
element bezpieczeństwa rozumianego szeroko oraz jako wsparcie dla
systemu obrony zapewnianego przez NATO. Polska nawiązała kontakty
i współpracę z istniejącą do 2010 roku Unią Zachodnioeuropejską,
która była wykonawcą militarnych zadań zlecanych jej przez UE. Kiedy
w 1999 roku Unia Europejska proklamowała ustanowienie europejskiej
polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), Polska z dużą rezerwą od‑
niosła się to tej nowej polityki unijnej. Obawiała się, że może ona osłabić
solidarność transatlantycką i NATO. Sytuowała siebie wśród najbardziej
zdecydowanych zwolenników obecności wojskowej USA w Europie
i spójnego NATO, co łącznie miało stanowić podstawę bezpieczeństwa
demokratycznych państw zachodnich, w tym nowych demokracji Europy
Środkowej. Należy zauważyć, że właśnie w 1999 roku Polska została przy5 M. Fryc: „Doktryna Komorowskiego” – próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety,
realizacja. „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 2 (30), s. 41–72.
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jęta do NATO i realizowała politykę partnerstwa strategicznego z USA, co
w praktyce oznaczało bandwagoning wobec tego supermocarstwa. Czyn‑
nikiem, który wzmacniał rezerwę Polski wobec EPBiO, była unilateralna
polityka Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza za I kadencji prezydentury
George’a W. Busha (2001–2005). Dopiero po przystąpieniu do Unii Europej‑
skiej w 2004 roku Polska zaczęła się ostrożnie włączać do przedsięwzięć
w ramach EPBiO.
Równolegle w tym czasie w Unii Europejskiej rozpoczął się kryzys
związany z przyjęciem podpisanego w październiku 2004 roku Traktatu
ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Polska, pod rządami konserwatywno‑nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość (2005–2007),
wstrzymała się z jego ratyfikacją. Oznaczało to odłożenie wejścia w życie
nowych regulacji dotyczących polityki obronnej UE. Czynnikiem, który
pogłębił kryzys tożsamości wewnątrz Unii Europejskiej, był kryzys finan‑
sowy 2008 roku, który zagroził rozpadem strefy wspólnej waluty euro. To
ograniczyło możliwości budżetowe państw członkowskich finansowania
EPBiO. Również wypracowanie mniej ambitnego traktatu rewizyjnego
UE, nazwanego Traktatem z Lizbony (został podpisany 13 grudnia
2007 roku), nie przyczyniło się do wzmocnienia unijnej polityki obronnej,
którą przemianowano na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony
(WPBiO). Polska ratyfikowała ten traktat dopiero w 2009 roku, gdyż
przeciwny temu był wywodzący się z PiS prezydent Lech Kaczyński.
W międzyczasie angażowała się na rzecz amerykańskiej propozycji
zbudowania tarczy antyrakietowej. Wysłanie (w 2006 roku) niewielkiego
kontyngentu wojskowego do misji reagowania kryzysowego UE w Kongo,
a następnie w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (2008–2009), ani
też deklaratywne propozycje premiera Jarosława Kaczyńskiego i jego
brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stworzenia armii europejskiej,
którą zamierzali oni oddać pod komendę NATO – nie miały większego
znaczenia6.
Zmiana rządu w Polsce jesienią 2007 roku i powstanie gabinetu Plat‑
formy Obywatelskiej – Polskiego Stronnictwa Ludowego z premierem
Donaldem Tuskiem na czele zmieniły podejście Warszawy do Unii Euro‑
pejskiej, w tym do jej polityki obronnej. W latach 2009–2011 Polska, ściśle
współdziałając z Niemcami i Francją, w ramach Trójkąta Weimarskiego,
zgłosiła propozycje mające ożywić i wzmocnić WPBiO. Wykorzystała
w tym celu sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie
2011 roku. Niestety polskie inicjatywy i propozycje nie zostały przyjęte
przez Radę UE, ze względu na sprzeciw Wielkiej Brytanii, która już wtedy
6 R. Zięba: Poland’s Foreign and Security Policy: Problems of Compatibility with the Changing International Order. Cham 2020, s. 155–156.
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odeszła od budowania WPBiO, a następnie, po kilku latach, zdecydowała
się na opuszczenie Unii Europejskiej.
Wymiana całego establishmentu rządzącego w Polsce w 2015 roku, po‑
legająca na wyborze na prezydenta mało znanego polityka PiS, Andrzeja
Dudy, a następnie stworzenie rządu mającego większość parlamentarną
przez PiS zasadniczo zmieniły polską politykę bezpieczeństwa. Polska
postawiła na ścisłe współdziałanie z USA, które przybrało cechy klien‑
telizmu, kosztem solidarności sojuszniczej w ramach NATO, oraz na
prawie kompletne odejście od udziału w WPBiO i spory z czołowymi
zwolennikami obrony europejskiej, czyli z Francją i Niemcami. Pomimo
przystąpienia, z zastrzeżeniami, w 2017 roku do stałej współpracy
strukturalnej (PeSCo) Polska nie traktuje Unii Europejskiej jako jednego
z filarów własnej polityki bezpieczeństwa.

Polska wobec rozszerzania NATO
Uznanie członkostwa w NATO za główny filar polityki bezpieczeństwa
Polski przywódcy polscy łączyli z koncepcją tworzenia szerokiej otuliny
wokół granic państwa, zwłaszcza zależało im na ekspansji NATO na
wschód, po to, aby odsunąć terytorialnie niebezpieczeństwo agresji ze
strony Rosji. Zgodnie z tradycją myślenia o wschodzie jako obszarze
niepewności dążono do uzyskania na tym obszarze jak największego
wpływu i zminimalizowania wpływu Rosji. Nieprzypadkowo urzędnicy
z otoczenia ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego
często mawiali, że granica Europy przebiega na rzece Bug. Natomiast epi‑
goni koncepcji jagiellońskiej, federacyjnej czy Międzymorza uważali, że
Polska i Zachód powinny umacniać swoje wpływy u zachodnich sąsiadów
Rosji, przyciągać ich do Zachodu i na swój sposób cywilizować, poprzez
promocję demokracji i zachodnich wartości. Rzeczą charakterystyczną
jest, że tę misję odnosili tylko do poradzieckich republik nierosyjskich.
To wywoływało opór i przeciwdziałanie Rosji, która czuła się odpychana
od Europy, chociaż Rosjanie uważają siebie za naród europejski. Między
Polską a Rosją istnieje zasadnicza rozbieżność opinii i koncepcji dotyczą‑
cych przyszłości takich krajów, jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia czy kraje
południowokaukaskie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan).
Polska uważa, że wszystkie te państwa powinny przyjąć „europejskie”
wartości i związać się z Zachodem. Dla Ukrainy i Gruzji widzi miejsce
w ramach Unii Europejskiej i NATO. Występując na szczycie waszyngtoń‑
skim NATO w kwietniu 1999 roku, prezydent Aleksander Kwaśniewski
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zdecydowanie opowiedział się za polityką „otwartych drzwi” Sojuszu.
Werbalnie oznaczało to poparcie aspiracji proatlantyckich aż 9 kandyda‑
tów z Europy Środkowej, ale wtedy jeszcze nie wymieniano wśród nich
żadnego z państw poradzieckich. Chodziło zapewne o niedrażnienie
Rosji, która sprzeciwiała się przystąpieniu do NATO Polski, Czech i Wę‑
gier. Jednak w trakcie przygotowań do szczytu praskiego w listopadzie
2002 roku wśród kandydatów wymieniano już państwa bałtyckie, Litwę,
Łotwę i Estonię. Półtora roku później państwa te, wraz z Bułgarią, Rumu‑
nią, Słowacją i Słowenią, zostały przyjęte do Sojuszu.
Mocnego wsparcia w zakresie dalszego rozszerzania wpływów
Zachodu udzielała Polska, zwłaszcza unilateralnej polityce administra‑
cji Busha wobec obszaru poradzieckiego. USA przeszły wówczas do
intensyfikacji swojej polityki regime change, po udanej próbie odsunięcia
od władzy Slobodana Miloševicia w FR Jugosławii w 2000 roku („rewo‑
lucja buldożerów”)7. Dzięki wsparciu, w tym finansowemu, administracji
amerykańskiej i agend z nią związanych udało się odsunąć od władzy
Eduarda Szewardnadze w Gruzji w 2003 roku, potem podjęto poważniej‑
szą próbę na Ukrainie. „Pomarańczowa rewolucja” z przełomu lat 2004
i 2005 była największą operacją Zachodu w celu odsunięcia od władzy
prorosyjskiego prezydenta Leonida Kuczmy i oddania władzy proza‑
chodniemu obozowi tzw. pomarańczowych. Chociaż operacja ta, przy
bardzo aktywnym zaangażowaniu najwyższych władz Polski, udała się
i w trzeciej (sic!) turze wyborów na prezydenta Ukrainy został wybrany
Wiktor Juszczenko, okazało się, że siły demokratyczne i prozachodnie na
Ukrainie były za słabe i zbyt skorumpowane, aby przekierować to pań‑
stwo na prozachodnią drogę rozwoju. W Polsce w czasie „pomarańczowej
rewolucji” powstały pomysły, aby przybliżyć, a może nawet przyjąć,
Ukrainę do UE i NATO. Problem jednak tkwił w tym, że sami Ukraińcy
nie byli zdecydowani; w mocno podzielonym społeczeństwie ukraińskim
było oczekiwanie na pomoc ekonomiczną z Zachodu, w tym z Unii
Europejskiej, jednak większość społeczeństwa opowiadała się przeciwko
akcesowi do NATO.
„Pomarańczowa rewolucja” okazała się przedwczesnym i nieprzygo‑
towanym koncepcyjnie manewrem politycznym. Polscy i amerykańscy
sponsorzy tej akcji nie potrafili wyciągnąć właściwych wniosków z prze‑
gapionej lekcji. Wsparcie administracji USA i organizacji pozarządowych
doprowadziło do przejściowego sukcesu w Kirgistanie, gdzie w 2005 roku
na kilka lat do władzy doszły siły reformatorskie i prozachodnie. Naj‑
większym przedsięwzięciem zaplanowanym w Waszyngtonie było
7 L.A. Moniz Bandeira: The Second Cold War: Geopolitics and Strategic Dimension of the
USA. Berlin–Heidelberg 2017, s. 23–24.
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obalenie „ostatniej tyranii w Europie” i „ostatniej prawdziwej dyktatury
w Europie Środkowej”, wiosną 2006 roku ogłoszone w Wilnie przez se‑
kretarz stanu USA Condoleezzę Rice8. Chodziło o dyktaturę Aleksandra
Łukaszenki na Białorusi. Do różnych zakulisowych działań wspierających
opozycję białoruską aktywnie włączał się rząd polski (rząd PiS), który po‑
sługiwał się argumentem, że chodziło mu o ochronę praw ponad 300 000
przedstawicieli mniejszości polskiej w tym kraju. Cała operacja okazała
się nieudanym przedsięwzięciem, a zwycięsko wyszedł z niej autorytarny
reżim białoruski, tym bardziej, że opozycja wobec niego była słaba i po‑
dzielona wewnętrznie. Polska w tamtym czasie wspierała działania USA,
a także UE, ale uwzględniając interesy swoich rodaków mieszkających
w tym kraju, prowadziła politykę ostrożną, a nawet podtrzymywała
tzw. krytyczny dialog na niskim szczeblu. Z uwagi na liczne umowy
o współpracy między Białorusią a Rosją, zwłaszcza po przystąpieniu tej
pierwszej w 1993 roku do traktatu taszkenckiego, przekształconego w 2003
roku w Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Polska nie
dopuszcza możliwości włączenia Białorusi do NATO.
Po generalnych niepowodzeniach „kolorowych rewolucji” Stany Zjed‑
noczone i Polska za cel postawiły sobie rozszerzenie NATO o Ukrainę
i Gruzję. W wyniku nalegań przywódców obu tych państw (prezydentów
Busha i Kaczyńskiego) na bukareszteńskim szczycie NATO w kwietniu
2008 roku do komunikatu końcowego włączono zapowiedź przyjęcia
w przyszłości do NATO Ukrainy i Gruzji. Była to zapowiedź znacznie na
wyrost, przy sprzeciwie Niemiec i Francji. Nie zaoferowano przyszłym
kandydatom Planu działań na rzecz członkostwa (Membership Action
Plan), a można było się spodziewać, że Rosja zareaguje na te zamiary
bardzo krytycznie. Kilkanaście miesięcy wcześniej (w lutym 2007 roku)
przestrzegał przed ekspansją Zachodu Putin w Monachium. Nie wyciąg‑
nięto wniosków z tego ani w Waszyngtonie, ani w Warszawie. Kilka mie‑
sięcy później, w sierpniu 2008 roku, Rosja pokazała swoją siłę militarną
w odpowiedzi na działania zaczepne Gruzji. Rosja dojrzewała do polityki
przeciwstawiania się hegemonii USA i ekspansji NATO. Kolejne starcie
miało miejsce kilka lat później, w czasie „rewolucji godności” na Ukrainie
(listopad 2013 – luty 2014 roku).
Chociaż wiele napisano na temat kryzysu ukraińskiego, to jednak
większość autorów, zwłaszcza hołdujących złudzeniom liberalizmu, nie
dostrzega aspektu bezpieczeństwa w tym kryzysie. Tymczasem należy
zgodzić się z czołowymi neorealistami i amerykańskimi znawcami Rosji,
8 Rice Calls for Change in Belarus. BBC News. 21.04.2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro
pe/4467299.stm [data dostępu: 15.06.2020]; Rice: Belarus Is “Dictatorship”. CNN.com.
20.04.2005. https://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/04/20/rice.belarus/ [data dostępu:
5.10.2020].
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zwracającymi uwagę na wielką nieodpowiedzialność USA i ich sojuszni‑
ków, którzy postanowili – wykorzystując niezadowolenie społeczeństwa
ukraińskiego – odciągnąć Ukrainę od Rosji i wciągnąć do własnej strefy
wpływów9. To by oznaczało związanie Ukrainy nie tylko z UE, przede
wszystkim ekonomiczne (umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu,
DCFTA), ale także z NATO, z szansą na członkostwo. Na tę drugą moż‑
liwość zwrócił uwagę prezydent Rosji Putin, przemawiając w Dumie
18 marca 2014 roku, kiedy wyraźnie powiedział, że Rosja nie chce,
aby NATO miało swoją bazę w Sewastopolu. Z perspektywy realizmu
politycznego działania Zachodu zmierzające do geopolitycznej relokacji
Ukrainy jawią się jako wyraźnie nieodpowiedzialne. To dlatego, iż nie
można, racjonalnie rozumując, wyobrazić sobie, że Moskwa nie zareaguje
kontrposunięciami. Właśnie taki charakter miała aneksja Krymu i nie
ma sensu utyskiwać, że została dokonana nielegalnie, z pogwałceniem
prawa międzynarodowego. Wszakoż Rosja działała, kierując się najważ‑
niejszymi swoimi interesami bezpieczeństwa. Niestety, tak postępują
wielkie mocarstwa, niezależnie od tego, czy czynią to legalnie. Natomiast
militarne wspieranie secesji Donbasu ma mniejsze znaczenie dla Rosji.
W tym wypadku chodzi raczej o osłabianie Ukrainy i hamowanie w ten
sposób jej prozachodnich aspiracji.
Nawoływanie przez polskich polityków do militarnego zaangażowa‑
nia się NATO w konflikcie rosyjsko‑ukraińskim należy postrzegać w ka‑
tegoriach albo propagandy politycznej, albo kompletnej nieodpowiedzial‑
ności. Po pierwsze dlatego, że Ukraina nie jest sygnatariuszem Traktatu
Północnoatlantyckiego i nie może zachodzić casus foederis w przypadku
jej starcia z Rosją. Po drugie, bezpośredni udział NATO w tym konflikcie
mógłby oznaczać doprowadzenie do wielkiej wojny Zachodu z Rosją.
Takiego obrotu zdarzeń nikt rozsądny sobie nie życzy. Ciekawe byłoby
zbadanie, dlaczego część prawicowych polityków w Polsce zachęca do
takiej wojny. Przypuszczam jednak, że takie dociekania wykraczają poza
narzędzia, jakimi dysponują politolodzy.
Należy zauważyć, że przywódcy państw członkowskich NATO wy‑
ciągają wnioski z nieudanych przedsięwzięć. Po kryzysie ukraińskim,
który przeszedł w fazę mniej aktywną i staje się konfliktem zamrożonym,
politycy ci nie lansują pomysłów dalszego rozszerzania NATO na obsza‑
9 J.J. Mearsheimer: Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That
Provoked Putin. “Foreign Affairs” 2014, Vol. 93, No. 5, s. 77–89; S.F. Cohen: Distorting Russia:
How the American Media Misrepresent Putin, Sochi and Ukraine. “The Nation” 3.03.2014; J. Mat‑
lock: The U.S. and NATO Are Provoking the Ukrainian Crisis. Centre for Research on Globalization. Global Research. 5.08.2014. https://www.globalresearch.ca/former‑u‑s‑ambassadorto‑the‑soviet‑union‑the‑u‑s‑and‑nato‑are‑provoking‑the‑ukrainian‑crisis/5399602 [data do‑
stępu: 5.10.2020].
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rze poradzieckim. Zadowalają się rozwijaniem współpracy z neutralnymi
państwami Europy Północnej, Szwecją i Finlandią, a zdecydowali się
w 2019 roku jedynie na przyjęcie do Sojuszu Macedonii Północnej10.

Działania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, a zwłaszcza po kryzysie finan‑
sowym 2008 roku, Zachód jako całość był znacząco osłabiony, spadły
wydatki na obronę czołowych sojuszników z NATO, a równocześnie kon‑
kurenci – nowe wschodzące mocarstwa – systematycznie podejmowali
działania zmierzające do kwestionowania i równoważenia hegemonii
Stanów Zjednoczonych. Instytucjonalnym wyrazem kształtowania się
konkurencji było powstanie w 2006 roku grupy BRIC, przemianowanej
w 2011 roku na BRICS. Nowe, raczej luźne, ugrupowanie wschodzących
mocarstw stwarzało rosnące wyzwania dla USA i całego, osłabionego
kryzysem Zachodu.
Większość analityków zachodnich myliła się w ocenie szans na zmianę
układu sił, a zwłaszcza nie doceniano zacieśniającej się współpracy
między Chinami a Rosją. Rosja była i przez wielu nadal jest postrzegana
jako słabszy partner w tej współpracy. Tymczasem współpraca ta ma
znaczenie strategiczne i jest rozwijana we wszystkich dziedzinach. Rosja,
lekceważona w trakcie kolejnych rund poszerzania NATO i wypychana
z krajów stanowiących jej tradycyjną strefę wpływów (WNP), znalazła
płaszczyznę kompensowania sobie niepowodzeń w stosunkach z Za‑
chodem. Tym m.in. można tłumaczyć jej twarde stanowisko w relacjach
z NATO i UE. Moskwa faktycznie odrzuciła politykę „resetu”, jaką jej
zaproponowała administracja prezydenta USA Baracka Obamy w 2009
roku. Dla Rosji nie do zaakceptowania było pogodzenie tej polityki
z równoczesnym budowaniem przez USA, a potem przez NATO tarczy
antyrakietowej w Europie. Stratedzy i eksperci wojskowi Rosji nie dali się
zwieść, że ta tarcza ma służyć obronie przed Iranem, a widzieli w tym
projekcie niebezpieczeństwo neutralizacji jej potencjału jądrowego. Mos‑
kwa nie akceptowała Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (UE) i odrzuciła
ofertę Partnerstwa Wschodniego. Domagała się rezygnacji przez NATO
z polityki rozszerzania Sojuszu w kierunku wschodnim, odrzuciła
perspektywę zgody na przystąpienie do NATO Ukrainy i Gruzji. Potem
doszły kolejne nieporozumienia, kiedy na początku drugiej dekady Za‑
10 Państwo zostało oficjalnie 30. członkiem NATO 27 marca 2020 roku.
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chód poparł „arabską wiosnę”. Sprzeciwiła się przekraczaniu mandatu
Rady Bezpieczeństwa w czasie natowskiej interwencji w Libii w 2011 roku
oraz wspieraniu opozycji syryjskiej przez państwa zachodnie i stanęła po
stronie zwalczanego przez Zachód reżimu Baszara al‑Asada w Syrii.
Paradoksem okazało się, że Rosja wspólnie z Chinami występowała
w obronie zasad systemu bezpieczeństwa ONZ, a w czasie kryzysu ukra‑
ińskiego nie zawahała się złamać prawa międzynarodowego, dokonując
aneksji Krymu i interwencji zbrojnej w Donbasie. Nie usprawiedliwiając
zachowania Rosji, godzi się jednak przypomnieć, że mocarstwa zachod‑
nie także instrumentalnie, dla swoich interesów, wykorzystywały prawo
międzynarodowe. Prowadziły liczne wojny interwencyjne, ale nie reago‑
wały, kiedy była taka potrzeba (np. w wypadku ludobójstwa w Rwandzie
i Burundi), uznały niepodległość Kosowa (co stanowiło naruszenie suwe‑
renności i integralności terytorialnej Serbii), dopuszczały się zbrodni na
ludności cywilnej, choćby w Afganistanie czy Iraku.
W Polsce politycy starają się nie dostrzegać tych faktów, które źle
świadczą o Zachodzie. Prawdopodobnie wynika to z przekonania, że
w imię propagowania wartości zachodnich można łamać prawo i normy
moralne. Na tym polega – jak pisze John Mearsheimer – zakłamanie
neoliberałów11. Tymczasem państwa, a zwłaszcza mocarstwa w swoim
postępowaniu kierują się przede wszystkim dążeniem do realizacji włas‑
nych interesów, a środki do tego dobierają zgodnie z machiawelistyczną
normą zapewnienia skuteczności swoich działań.
Istotna jest tutaj kwestia zbrojeń i stosowania siły. Jeśli Rosja wzmac‑
nia swój potencjał wojskowy, to Polska i w większości państwa zachodnie
uważają to za stwarzanie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Natomiast
same postępując podobnie, nie uznają tego za działanie, które może być
odbierane przez Rosję jako akty wrogie. Co więcej w ostatnich latach,
pod wpływem opinii wojskowych, w NATO dominuje pogląd, że należy
wzmacniać potencjał zbrojny Sojuszu, a równocześnie proponować Rosji
współpracę. Na tę schizofreniczną sytuację wielokrotnie zwracali uwagę
politycy i generałowie niemieccy, przestrzegając, że w Moskwie to nie może
być przyjmowane za dobrą monetę12. Niezależnie od tego, począwszy od
szczytu NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku, kiedy postanowiono
budować sojuszniczą tarczę antyrakietową w Europie, deklarowano, że
będzie się to odbywało we współdziałaniu z Rosją. Tę ofertę współpracy
podtrzymywano przez pewien czas mimo, że ta się nie układała. Na
kolejnym szczycie, w Chicago w maju 2012 roku, zadecydowano o rozwi‑
11 J.J. Mearsheimer: The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. New
Haven–London 2018.
12 Zob. np. W. Ischinger: “We’re Walking Backward”. “Politico” 3.04.2019.
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janiu smart defence. Można już wtedy było stawiać pytanie, po co te nowe
przedsięwzięcia obronne, z myślą o kim. Kiedy Rosja zainterweniowała
na Ukrainie wiosną 2014 roku, odpowiedzią NATO były postanowienia
szczytu w Newport (we wrzesniu 2014 roku) o zwiększeniu wydatków
sojuszników do 2,00% PKB rocznie oraz o wzmocnieniu wschodniej
flanki Sojuszu o dodatkowe oddziały wojskowe i sprzęt. Niecałe dwa lata
później (w lipcu 2016 roku) na szczycie w Warszawie rozwinięto ten pro‑
gram, a następnie rozlokowywano nowych żołnierzy Sojuszu w krajach
leżących na wschodnich jego obrzeżach.
Polska odegrała wiodącą rolę w inicjowaniu i zwiększaniu siły militar‑
nej wschodniej flanki NATO. Argument, jakim to uzasadniano, był wpro‑
wadzany jako formuła prostej ekstrapolacji militarnego zaangażowania
Rosji poza jej granicami. Już kilka lat wcześniej prezydent Kaczyński, po
nagłaśnianej przez polskie media wizycie na froncie gruzińsko‑rosyjskim
w 2008 roku, przestrzegał, że Rosja jest krajem o niepohamowanej agre‑
sywności, że nie zadowoli się interwencją w Gruzji, a jej następnymi ofia‑
rami będą państwa bałtyckie i Polska. Ten sposób myślenia w Polsce się
rozpowszechnił, co jest efektem nieprzerwanej od wielu lat propagandy
przedstawiającej Rosję jako państwo agresywne. Interwencja rosyjska na
Ukrainie w 2014 roku jakoby ma to potwierdzać. Nie wierzą w to ani
polscy, ani inni natowscy generałowie, ale politycy podtrzymują ten zło‑
wrogi mit, dla uzasadnienia działań na rzecz militaryzacji Polski i innych
wschodnich sojuszników.
Zdarzało się, że w Polsce były wygłaszane nieuzasadnione przewidy‑
wania, że Rosja może nawet użyć taktycznej broni jądrowej, jak mówił
w marcu 2015 roku były wiceminister obrony narodowej Romuald Sze‑
remietiew13. Inni politycy, zaangażowani we wspieranie prozachodniej
orientacji Ukrainy, apelowali o wysyłanie pomocy wojskowej, a nawet
ochotników do walk w Donbasie. Zapewne dziwią się zagraniczni obserwatorzy polskiej sceny politycznej, a przywódcy rosyjscy czerpią
satysfakcję z kolejnych polskich przejawów irracjonalizmu i fobii antyrosyjskiej. Już w czasie I kadencji rządów w Polsce PiS, w latach 2005–2007,
w propagandzie rosyjskiej lansowany był stereotyp Polaka rusofoba.
Polska stosunkowo wcześnie podjęła starania o zwiększenie obecno‑
ści wojskowej USA na swoim terytorium. Zgodziła się na budowanie na
Pomorzu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Negocjacje w tej sprawie
podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku. Rząd ten był kryty‑
kowany przez opozycję (PO) za zbytnią uległość wobec negocjatorów
amerykańskich. Jednak kolejny rząd, koalicji PO‑PSL, podpisał 20 sierp‑
13 „Możliwe użycie przez Rosję ładunku jądrowego w uderzeniu na Polskę”. TVN24.pl.
6.03.2015. https://tvn24.pl/swiat/mozliwe‑uzycie‑przez‑rosje‑ladunku‑jadrowego‑w‑uderze
niu‑na‑polske‑ra521851 [data dostępu: 5.10.2020].
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nia 2008 roku niekorzystną dla Polski umowę o wybudowaniu przez
USA w Redzikowie k. Słupska wyrzutni antyrakiet mających służyć
unieszkodliwianiu rzekomo irańskich rakiet dalekiego zasięgu lecących
nad Polską w celach atakowania terytorium USA. Sam fakt pospiesznego
sfinalizowania przez Warszawę rokowań z Waszyngtonem był rezultatem
wykorzystania przez rząd polski strachu przed Rosją, która kilkanaście
dni wcześniej włączyła się do działań wojennych w Gruzji, gdy ta za‑
atakowała wojska rosyjskie (siły pokojowe Wspólnoty Niepodległych
Państw) w separatystycznej Osetii Południowej.
Ze strony rządu Donalda Tuska był to sprytny zabieg propagandowy,
gdyż Rosja nie miała zamiaru zaatakować Polski, a zgoda na zainstalo‑
wanie na Pomorzu wyrzutni antyrakiet amerykańskich w żaden sposób
nie wzmocniłaby bezpieczeństwa Polski. Byłoby wręcz odwrotnie, Polska
stałaby się celem uderzenia. Gdyby do niego doszło, nie oznaczałoby to
automatycznego przystąpienia do wojny Stanów Zjednoczonych. Poza
tym – co obraża inteligencję nawet mało zorientowanych w polityce obser‑
watorów – amerykańska tarcza antyrakietowa w Polsce była pomyślana
jako ochrona przez rakietami irańskimi, którymi Teheran nie dysponował.
Ten przykład pokazuje, jak polscy politycy wykorzystują obawy społe‑
czeństwa przed Rosją, nie licząc się z tym, że odbiorcy propagandy anty‑
rosyjskiej potrafią myśleć i odróżniać propagandę od rzetelnej informacji.
Po prostu polskie rządy, rząd PO‑PSL i następny rząd PiS, same kreują
fałszywe poczucie zagrożenia, a wywołane obawy wykorzystują do tego,
aby uzależniać Polskę od Stanów Zjednoczonych, godząc się na realizację
ich projektów zbrojeniowych oraz kosztowne zakupy uzbrojenia, w czym
rekordy bije rząd PiS.
Amerykańska administracja Baracka Obamy zrezygnowała jednak
z budowy tarczy rakietowej w Polsce i Czechach, a w zamian zapowie‑
działa swój udział w stworzeniu sojuszniczego, natowskiego systemu
obronnego. W rezultacie w listopadzie 2010 roku, na szczycie NATO
w Lizbonie, postanowiono o rozpoczęciu wieloetapowej budowy takiego
systemu. Ma on składać się z finansowanego przez wszystkich sojusz‑
ników komponentu dowodzenia, który połączy rakiety przechwytujące
i sensory stanowiące własność poszczególnych państw NATO. Wkład
amerykański (European Phased Adaptive Approach, EPAA) ma być
używany do obrony sojuszników z NATO i państw Bliskiego Wschodu
(Izraela, Arabii Saudyjskiej), a decyzja o jego użyciu będzie podejmo‑
wana przez wszystkich sojuszników na zasadzie konsensusu. Dwa
etapy zostały już ukończone. Pierwszy objął rozmieszczenie do końca
2011 roku na Morzu Śródziemnym okrętów klasy Aegis wyposażonych
w przeciwrakiety SM‑3 IA, a w Turcji – mobilnego radaru AN‑TPY‑2,
celem zapewnienia punktowej obrony infrastruktury krytycznej i wojsk
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w Europie Południowo‑Wschodniej przed rakietami balistycznymi
krótkiego (do 1000 km) i średniego zasięgu (1000–3000 km). Drugi etap
to rozmieszczenie w Rumunii do 2015 roku lądowej wersji systemu
SM‑3 IB bazowania morskiego, a także naziemnego w bazie Deveselu
(tzw. Aegis Ashore), oraz bardziej zaawansowanych systemów radarowych, zapewniających obronę większych obszarów Europy przed rakietami krótkiego i średniego zasięgu. W ramach trzeciego etapu przewi‑
dziano zbudowanie do 2018 roku w Rumunii i w Polsce systemu anty‑
rakiet SM‑3 IIA, zdolnych do obrony całego europejskiego terytorium
NATO przed rakietami krótkiego, średniego i, w ograniczonym stopniu,
pośredniego zasięgu (3000–5500 km). Z powodu opóźnień w budowie wy‑
rzutni antyrakiet termin ich rozmieszczenia w Polsce przesunięto na 2020
rok, a następnie o kolejne dwa lata. Ku rozczarowaniu polskich przywód‑
ców USA zrezygnowały w marcu 2013 roku z zainstalowania w Polsce
do 2022 roku niewyprodukowanych jeszcze, najnowocześniejszych rakiet
strategicznych SM‑3 IIB. Rakiety te miałyby chronić Europę (pociski pośredniego zasięgu 3000–5500 km) i USA (międzykontynentalne, o zasięgu
ponad 5500 km)14.
Czy już są efekty polskich zabiegów o wzmocnienie wschodniej flanki
NATO? Trzeba przyznać, że są, umiarkowane. W czasie najostrzejszej
fazy konfliktu na Ukrainie nastąpiło zwiększenie obecności wojskowej
USA w Polsce. Polska uzyskała niewielkie zwiększenie rotacyjnej obec‑
ności wojskowej USA i NATO na swoim terytorium. Między innymi USA
wysłały dodatkowe samoloty wielozadaniowe F‑16 (do liczby 12) i z misją
jednorazową samolot dalekiego rozpoznania AWACS, a także dodatkowy
personel do bazy lotniczej w Łasku (do 250 żołnierzy), w ramach operacji
Aviation Detachment (od listopada 2012 roku), oraz postanowiły wydłu‑
żyć rotacyjną obecność wojskową w tej bazie.
Po szczycie lizbońskim NATO Polska prowadziła także zabiegi o stałą
obecność baz i żołnierzy sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Zo‑
stały one zintensyfikowane po wybuchu kryzysu na Ukrainie, a zwłasz‑
cza po rozpoczęciu przez Rosję interwencji w tym kraju. Polska aktywnie
zaangażowała się na rzecz zwiększenia zdolności militarnych NATO,
w tym wzmocnienia jego wschodniej flanki. Na szczycie w Newport
(4–5 września 2014 roku) należała do czołowych zwolenników milita‑
ryzacji Sojuszu. Domagała się zainicjowania stałej i ciągłej obecności sił
NATO w powietrzu, na ziemi i na morzu we wschodniej części Sojuszu.
Czołowe państwa członkowskie NATO od początku były przeciwne pol‑
skiemu postulatowi stałej obecności i budowaniu (przenoszeniu) baz na
14 R. Zięba: The Euro‑Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to
Crisis. Cham 2018, s. 174.
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terytorium Polski. W Newport zgodzono się tylko na rotacyjne przebywa‑
nie sił Sojuszu na wschodnich rubieżach, a ponadto na lepszą współpracę
wywiadowczą, uaktualnianie planów obronnych oraz częstsze ćwiczenia
wojskowe. Przyjęto Readiness Action Plan, który ma też odpowiadać na
specyficzne zagrożenia związane z tzw. wojną hybrydową, prowadzoną
za pomocą różnych „środków militarnych, paramilitarnych i cywilnych”.
Uzgodniono także utworzenie, w ramach istniejących NATO Response
Force, liczącej kilka tysięcy żołnierzy „szpicy” (Very High Readiness Joint
Task Force, VJTF), która ma być zdolna do natychmiastowego reagowania
na zagrożenie i może być rozmieszczona w bardzo krótkim czasie. Polska
i Rumunia zgłosiły gotowość przyjęcia na swoje terytorium tych sił. So‑
jusznicy zaakceptowali polski postulat uznania (głoszony od 2010 roku),
że zobowiązanie do zbiorowej obrony w Sojuszu (art. 5 Traktatu Pół‑
nocnoatlantyckiego) obejmuje również atak na systemy cybernetyczne,
a to oznacza, że obrona przed cyberatakiem stała się częścią głównego
zadania NATO, czyli kolektywnej obrony. Inną ważną decyzją szczytu
walijskiego było wspomniane zobowiązanie się sojuszników do zwięk‑
szenia wydatków na obronę do poziomu 2,00% PKB (w stosunku do roku
poprzedniego) w ciągu 10 lat15. Polska od 2002 roku wydawała na obronę
1,95% PKB, a pułap 2,00% PKB osiągnęła w 2018 roku.
W atmosferze przeciągającego się kryzysu ukraińskiego Polska kontynuowała nacisk na sojuszników w celu realizacji decyzji szczytu walij‑
skiego, wykorzystując rolę gospodarza kolejnego szczytu NATO w War‑
szawie w dniach 8–9 lipca 2016 roku. Na tym spotkaniu uzyskała kon‑
kretyzację i rozszerzenie decyzji z Newport. W ramach tzw. wzmocnionej
Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence – eFP) postanowiono
rozmieścić na terytorium Polski, Litwy, Łotwy i Estonii cztery wielona‑
rodowe grupy bojowe do rotacyjnego stacjonowania. Zdecydowano, że
USA będą państwem ramowym batalionu w Polsce, Niemcy na Litwie,
Kanada na Łotwie, a Wielka Brytania w Estonii. Podjęto także decyzję,
że oprócz ok. 1000‑osobowego batalionu, w Polsce zostanie ulokowane
dowództwo amerykańskiej brygady pancernej („ciężkiej”) i komponenty
dywizji, łącznie z dowództwem, które będzie kontrolowało działania
batalionów także w państwach bałtyckich. Była to zapowiedź rozmiesz‑
czenia w regionie stacjonującej rotacyjne brygady pancernej US Army. Na
szczycie NATO w Warszawie zdecydowano, że należy rozpocząć przy‑
gotowania do zbudowania potencjału odstraszania w południowej części
wschodniej flanki NATO tzw. dostosowaną Wysuniętą Obecność (tailored
Forward Presence – tFP). Polska od samego początku deklarowała goto‑
15 Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating
in the Meeting of the North Atlantic Council in Wales. “NATO Press Release” 2014, No. 120.
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wość wsparcia tej inicjatywy. Plany Sojuszu w kontekście tFP przewidują
wykorzystanie potencjału wielonarodowej brygady, tworzonej na bazie
brygady rumuńskiej oraz kwatery Wielonarodowej Dywizji Południowy
Wschód w Bukareszcie.
Te i inne decyzje podjęte na szczycie w Warszawie16 miały dla Sojuszu
trzy implikacje: wyrażały jedność i solidarność sojuszników, demonstro‑
wały konieczność przeciwstawienia się „konfrontacyjnym” działaniom
Rosji oraz częściowo stanowiły przyznanie się do niepowodzenia polityki
partnerstwa z tym sąsiadem. Jednym z trudnych problemów, którego
udało się uniknąć na szczycie, było niepodważenie wiarygodności NATO
w obliczu nasilenia się tendencji antyliberalnych w niektórych jego pań‑
stwach członkowskich, w tym na Węgrzech i w Polsce.
W rezultacie, po kilku miesiącach od szczytu warszawskiego, roz‑
mieszczono w ramach eFP w Polsce i trzech krajach bałtyckich łącznie
ok. 4750 żołnierzy. Polska przyjęła na swoje terytorium 1093 żołnierzy17,
a wysłała w końcu maja 2017 roku 170 żołnierzy do grupy bojowej
stacjonującej na Łotwie. Wcześniej, w styczniu 2017 roku, amerykańska
brygada zmotoryzowana licząca 3500 żołnierzy zaczęła stacjonować na
wschodniej flance NATO. Wiosną tego roku batalion wsparcia został
rozlokowany w Polsce, Rumunii i na Litwie, a w połowie 2017 roku USA
przeniosły z Niemiec brygadę lotniczą do Polski, na Łotwę i do Rumunii.
Następnie (w lipcu 2017 roku) dowództwo nowo sformowanej Wielonaro‑
dowej Dywizji Północny Wschód zostało ulokowane w Elblągu. Do jego
zadań należy koordynowanie i nadzorowanie ćwiczeń przygotowujących
4 grupy bojowe w ramach eFP. Miesiąc wcześniej (w czerwcu) Polska
wysłała do Rumunii 230‑osobowy kontyngent wojskowy do rotacyjnego
stacjonowania w ramach tworzonej tFP18.
Polska, dążąc do wzmacniania wschodniej flanki NATO, a zarazem do
budowania bliskiej współpracy strategicznej z państwami tego regionu,
stosunkowo wcześnie nawiązała bliskie stosunki z Rumunią. 7 paździer‑
nika 2009 roku prezydenci Lech Kaczyński i Traian Băsescu podpisali de‑
klarację o strategicznym partnerstwie między Polską a Rumunią. Współ‑
praca ta jest kontynuowana i od 2015 roku rozwijana w szerzej formule
tzw. Dziewiątki Bukareszteńskiej (B9). Tym, co zbliżało Polskę i Rumunię
do współpracy w zakresie bezpieczeństwa, był wspólny pogląd na temat
polityki Rosji, którą po interwencji zbrojnej na Ukrainie w 2014 roku
16 Communiqué Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting
of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016. “NATO Press Release” 2016, No. 100.
17 W rezultacie w połowie 2018 roku w rozlokowanym w Polsce batalionie (battlegroup) stacjonowało 774 żołnierzy z USA, 130 z Wielkiej Brytanii, 120 z Rumunii
i 69 z Chorwacji.
18 R. Zięba: The Euro‑Atlantic…, s. 178.
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wyraźnie oskarżano o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa euro‑
pejskiego. Oba kraje reprezentują także pogląd o potrzebie wzmacniania
NATO i obecności wojskowej USA w Europie Środkowej. Należy dodać,
że oczywiście USA popierają B919.

Zakupy uzbrojenia dla polskiej armii
Polska po wstąpieniu do NATO stanęła przez wielkim wyzwaniem mo‑
dernizacji i uzupełnienia uzbrojenia własnej armii. Jedną z pierwszych
decyzji, jakie podjął rząd polski, był zakup na mocy umowy z kwietnia
2003 roku 48 samolotów wielozadaniowych F‑16 w USA. Zdania w spra‑
wie tej umowy były mocno podzielone wśród ekspertów, ale nie oni
decydowali, lecz politycy, którzy realizując politykę bandwagoning wobec
USA, zaczęli dokonywać kosztownych zakupów przede wszystkim
w tym kraju. Zabiegi dyplomatyczne w sprawie zamówień na uzbroje‑
nie nowego rodzaju intensywnie prowadził rząd PO‑PSL. W kwietniu
2015 roku rząd podjął decyzje o zakupie śmigłowców bojowych Caracal
od europejskiej firmy Airbus oraz rakiet Patriot produkowanych w USA.
Po zmianie rządu, nowa ekipa, sformułowana przez PiS, wypowiedziała
umowę z Airbusem, a zintensyfikowała starania o zakup uzbrojenia na
rynku amerykańskim.
Nowy rząd PiS zwiększył wydatki na zbrojenia20 i podtrzymał decy‑
zje (również z kwietnia 2015 roku) poprzedniego rządu o zaopatrzeniu
polskiej armii w 8 baterii amerykańskich rakiet średniego zasięgu Patriot,
do planowanej budowy systemu obrony powietrznej Wisła. Umowa
z amerykańską firmą Raytheon miała być sfinalizowana w roku następ‑
nym. W wyniku przeciągających się negocjacji umowę podpisano dopiero
28 marca 2018 roku. Przewiduje ona, że w pierwszej fazie realizacji Polska
otrzyma do 2022 roku 2 baterie rakiet Patriot, czyli 16 wyrzutni, a do nich
208 pocisków PAC‑3 MSE (wartych 6–7 mln USD sztuka) do zwalczania
wrogich rakiet i dodatkowy sprzęt, w tym radary i elementy systemu
dowodzenia IBCS. Polska zakupiła więc sprzęt, który jeszcze nie istnieje
19 V. Rotaru, A. Umland: How Romania and Poland Can Strengthen NATO and the EU:
Two New Cooperation Initiatives Could Improve Regional Security. “Foreign Affairs” 10.11.2017.
https://www.foreignaffairs.com/articles/central‑europe/2017‑11‑10/how‑romania‑and
‑poland‑canstrengthen‑nato‑and‑eu [data dostępu: 5.10.2020].
20 W polskim parlamencie istnieje konsensus w sprawie zwiększania wydatków na
zbrojenia. 15 wrześniu 2017 roku Sejm uchwalił, przy jednym głosie sprzeciwu i pięciu
wstrzymujących się, ustawę do poziomu 2,5% PKB w roku 2030 i latach następnych.
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w ostatecznej formie, czyli uzależniła się od prac badawczych nad tą bro‑
nią prowadzonych w USA. W ramach drugiej fazy kontraktu – ok. 2025
roku – polska armia ma dostać 6 kolejnych baterii i kilkaset tańszych
rakiet przeciwlotniczych SkyCeptor, które mają być w znacznej mierze
produkowane w Polsce. Dopiero wtedy system Wisła może osiągnąć
pełną sprawność bojową. Podpisany kontrakt jest największą polską
umową zbrojeniową po 1989 roku. Za realizację jej pierwszego etapu
Polska zapłaci 4,75 mld USD (tj. ok. 16,1 mld PLN), a ma otrzymać tylko
ok. 3 mld USD offsetu. Jest to transakcja mocno przepłacona, gdyż koszt
realizacji pierwszego etapu wprowadzania systemu Wisła równa się czte‑
rem rocznym polskim budżetom modernizacyjnym. Eksperci oceniają, że
cały system Wisła będzie kosztował ok. 50 mld PLN.
Równolegle Polska zamawia w USA inne rodzaje uzbrojenia, zwłasz‑
cza rakiety manewrujące Joint Air‑to‑Surface Standoff Missiles (JASSM)
typu powietrze‑ziemia (produkowane przez Lockheed Martin), które są
montowane na zakupionych wcześniej samolotach F‑16. Pierwszą umowę
o zakupie pocisków JASSM, w liczbie 40, w podstawowej wersji AGM
‑158A o zasięgu do 370 km, podpisano w grudniu 2014 roku, a następną,
dotyczącą 70 pocisków JASSM Extended Rang (JASSM‑ER) o zasięgu
do 1000 km, w grudniu 2016 roku. Polska prowadziła dalsze zabiegi
o wyposażenie armii w jeszcze bardziej nowoczesną i skuteczną broń.
Wywoływało to bardzo krytyczne reakcje Rosji21.
Jednak wycofanie się Polski z udziału w rozwoju zdolności wojsko‑
wych UE (jak np. tankowanie samolotów w powietrzu) bez wskazania
alternatywnych rozwiązań znacznie zmniejsza racjonalność nabywania
wspomnianego sprzętu do samolotów F-16, a jednocześnie skłania rząd
Polski do dalszych zakupów na rynku amerykańskim. Pośrednio potwier‑
dza to choćby fakt, że 13 lutego 2019 roku Polska i USA podpisały umowę
na nabycie 20 wyrzutni rakietowych High Mobility Artillery Rocket
System (HIMARS), wykorzystujących amunicję kierowaną zdolną razić
cele na odległość do 300 km. Założono, że HIMARS ma być podstawą
polskiego systemu obrony przeciwrakietowej Homar (złożonego z rakiet
ziemia‑ziemia). Cena za zakupione wyrzutnie z amunicją to 415 mln
USD. Celem wprowadzenia systemu Homar jest znaczące zwiększenie
siły rażenia polskiej armii. Amerykańskie wyrzutnie działające w jego
ramach mają być najdłuższym ramieniem artylerii i służyć w przypadku
konfliktu zbrojnego do precyzyjnych ataków na ważne cele znajdujące się
na zapleczu frontu. Umowa ta także została zawarta na niekorzystnych
21 Rosja krytykuje kupno przez Polskę pocisków JASSM: To wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo Europy. Dziennik.pl. 26.12.2016 https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/arty
kuly/538763,rosja‑krytykuje‑kupno‑przez‑polske‑pociskow‑jassm‑to‑wplynie‑negatywniena‑bezpieczenstwo‑europy.html [data dostępu: 15.06.2020].
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warunkach, gdyż nie zagwarantowano serwisu i naprawy zakupionego
sprzętu. Znacznie większą umowę z USA Polska podpisała 31 stycznia
2020 roku – na zakup 32 samolotów wielozadaniowych F‑35A za sumę
4,6 mld USD. Doprowadzono do tego bez obowiązującej w Polsce proce‑
dury przetargowej, a umowa nie przewiduje żadnego offsetu dla Polski.
Dostawy tych maszyn mają być rozpoczęte dopiero w 2026 roku. Jest to
drugi pod względem wartości kontrakt zbrojeniowy zawarty przez Polskę
w historii22.
Przykłady te, podobnie jak wcześniejsze zakupy sprzętu wojskowego
w USA, pokazują, że Polska działa na rzecz wzmocnienia własnego
potencjału obronnego, biorąc tym sposobem udział we wzmacnianiu
wschodniej flanki NATO. To zwiększanie wydatków na zbrojenia znaj‑
duje uznanie prezydenta Donalda Trumpa i nic w tym dziwnego, skoro
głównymi dostawcami kosztownej broni są firmy amerykańskie. Polscy
przywódcy deklarują utrzymanie takiego kierunku. Prezydent Andrzej
Duda zapowiedział, że nakłady na zbrojenia osiągną pułap 2,50% PKB
najpóźniej w 2024 roku23. To olbrzymie wydatki, ok. 115 mld (31 mld USD)
rocznie. Szkoda tylko, że nie zwiększa to bezpieczeństwa Polski w stop‑
niu dającym pewność obrony jej terytorium na wypadek spodziewanej
wojny z Rosją.
Ponadto należy zauważyć, że militaryzacja polskiej polityki bezpie‑
czeństwa nie przyczynia się do umacniania bezpieczeństwa międzyna‑
rodowego, lecz przeciwnie, powoduje jego osłabianie poprzez przyspie‑
szenie wyścigu zbrojeń. Ma także oczywiste negatywne konsekwencje
dla finansowania mocno zaniedbanych sfer życia społecznego w Polsce:
oświaty, nauki, ochrony zdrowia czy zabezpieczenia socjalnego. Polska
polityka opierania własnego bezpieczeństwa na ścisłym sojuszu z USA
i militaryzowaniu wschodniej flanki NATO, kosztem zaniedbywania
drugiego zewnętrznego filara bezpieczeństwa, jakim jest Unia Europej‑
ska, wywołuje zaniepokojenie nie tylko sojuszników i partnerów z UE,
ale także znających się na problematyce bezpieczeństwa i dyplomacji
osób w kraju. Tym, co bulwersuje znawców zagadnienia, jest fakt, że
rząd dokonuje bardzo kosztownych zakupów uzbrojenia w USA, stosując
22 A. Lesiecki: Wojsko Polskie kupuje najnowocześniejsze amerykańskie samoloty F‑35.
TVN24. 31.01.2020. https://tvn24.pl/polska/f‑35‑umowa‑na‑samoloty‑wielozadaniowe‑dlasil‑powietrznych‑za‑46‑mld‑dolarow‑podpisana‑3659587 [data dostępu: 5.10.2020]. Charak‑
terystyczną cechą wskazującą na klientelistyczną postawę władz Polski było to, że w cere‑
monii podpisania umowy w Dęblinie uczestniczyli ze strony polskiej prezydent Andrzej
Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak,
a USA były reprezentowane tylko przez ambasador Georgette Mosbacher.
23 Prezydent: Polska mogłaby wydawać na wojsko 2,5 proc. PKB już w 2024 roku. [PAP].
Business Insider. 15.08.2018. https://businessinsider.com.pl/finanse/prezydent‑andrzej‑du
da‑25‑proc‑pkb‑na‑obronnosc‑w‑2024‑r/2n9ztq4 [data dostępu: 5.10.2020].
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metodę „kupowania” bezpieczeństwa, czego najlepszym przykładem jest
zapowiedziane we wrześniu 2018 roku przez prezydenta Dudę, w czasie
oficjalnej wizyty w Waszyngtonie, sfinansowanie budowy w Polsce bazy
dla USA („fort Trump”) i pobytu dodatkowych żołnierzy amerykańskich
(sumą 2 mld USD). W deklaracji o pogłębieniu współpracy obronnej, pod‑
pisanej w Nowym Jorku przez prezydentów Dudę i Trumpa 23 września
2019 roku, zaplanowano zwiększenie o ok. 1000 żołnierzy kontyngentu
amerykańskiego w Polsce i ustalono lokalizacje baz ich stacjonowania.
Generalnie Polska od kilku lat, od czasów rządu PO‑PSL, zabiega o to,
aby obecność wojsk amerykańskich w Polsce miała charakter stały, a nie
rotacyjny, jak postanowiono na szczycie NATO w Newport we wrześniu
2014 roku.
Najbardziej niepokojące jest to, że Polska, stawiając na ścisły sojusz
z USA i zwiększanie obecności wojskowej USA na jej terytorium, przy‑
gotowuje się na spodziewaną agresję zbrojną Rosji. Liczy na to, że taki
atak na Polskę automatycznie „wciągnie” USA do wojny w obronie
Polski. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta
Dudy, w kwietniu 2016 roku mówił wprost: „My chcemy, żeby ewen‑
tualna agresja na Polskę oznaczała automatyczną konfrontację z całym
sojuszem i jego siłą wojskową znajdującą się na terytorium naszego kraju
w celu wspólnej obrony”24. Ta szaleńcza polityka nie gwarantuje Polsce
bezpieczeństwa, gdyż jak pisze Mieczysław Stolarczyk: „W tzw. godzinie
próby, w sytuacji konfliktu polsko‑rosyjskiego, co zakładają scenariusze decydentów polskiej polityki bezpieczeństwa, gwarancje sojusznicze
dla Polski ze strony przedstawicieli USA mogą okazać się iluzoryczne
m.in. z tego względu, że Stany Zjednoczone, kierując się własnymi
żywotnymi interesami, nie zaryzykują konfliktu nuklearnego z Rosją,
supermocarstwem nuklearnym, o Polskę. Nawet jeśli miałoby to oznaczać
utratę wiarygodności sojuszniczej przez Stany Zjednoczone”25. Szkoda, że
tej oczywistej prawdy nie uświadamiają sobie rządzący Polską, którym
bardziej niż na bezpieczeństwie własnego kraju zależy na utrzymaniu
się u władzy, w czym, jak sądzą, mają im pomóc bardzo bliskie stosunki
z USA. Tymczasem te stosunki przybrały jawny charakter klientelistyczny
wobec polityki prezydenta Trumpa, który traktuje Polskę jako element
przetargowy w jego transakcyjnej polityce wobec sojuszników europej‑
skich i Rosji.

24 Cyt. za: M. Stolarczyk: Nowe wyzwania i zagrożenia dla polityki zagranicznej Polski
w połowie drugiej dekady XXI wieku. W: Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie
międzynarodowym. Wybrane problemy. Red. R. Zięba, T. Pawłuszko. Kielce 2016, s. 128.
25 Ibidem, s. 131.
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Poland’s Participation in NATO’s Eastern Policy
Summary: Poland’s security policy is based on three pillars, its own defence potential,
NATO membership and participation in the European Union’s security and defence
policy. NATO is a key external pillar of Poland’s security policy. After joining it, Poland
actively engaged in its eastern policy; is in favor of its further expansion and military
strengthening of the eastern flank. The latter activities intensified when Russia began to
clearly oppose the expansion of the West, which was evident during the Georgian War of
2008 and the Ukrainian crisis began in 2013. At the same time, Poland makes costly arms
purchases in the US, which it considers its main ally and security guarantor.
Key words: Poland’s security, Russia, NATO, enlargement, open door policy, European
Union, United States
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Wybrane aspekty stosunków
polsko‑rumuńskich na płaszczyźnie
politycznej w kontekście członkostwa
w Unii Europejskiej

Stosunki polsko‑rumuńskie rozwijały się najintensywniej w latach
1921–1939, kiedy to Rumunia i Łotwa były jedynymi wśród państw są‑
siedzkich sprzymierzeńcami Polski. Po zakończeniu II wojny światowej
zarówno Polska, jak i Rumunia znalazły się w bloku sowieckim. Po
upadku Związku Radzieckiego Rumunia rozpoczęła podobną do polskiej
drogę zbliżenia politycznego i gospodarczego do struktur zachodnioeuropejskich, uzyskując w 2004 roku członkostwo w NATO i w 2007 roku
w Unii Europejskiej.
Celem w opracowaniu jest wskazanie kluczowych obszarów kooperacji
Polski i Rumunii, ze szczególnym naciskiem na współpracę tych dwóch
państw w kontekście Unii Europejskiej. Rozdział podzielono na kilka
części, według kryterium chronologii wydarzeń, tak by wyodrębnić naj‑
ważniejsze przejawy relacji dwustronnych i multilateralnych obu państw
na poszczególnych etapach: przed przystąpieniem Polski i Rumunii do
UE, w latach 2004–2010, a następnie w drugiej dekadzie XXI wieku, z wy‑
szczególnieniem okresu rumuńskiej prezydencji w Radzie UE. Względnie
niewiele jest opracowań poświęconych stosunkom Polski z niektórymi
z państw europejskich, w tym z Rumunią. Zwłaszcza jeżeli przedmiotem
zainteresowania są kontakty dwustronne i wielostronne po 1989 roku.
Na uwagę na pewno zasługuje pozycja Relacje polsko‑rumuńskie. Historia,
gospodarka, Unia Europejska pod redakcją Stanisława Sagana i Victoriyi
Serzhanovej, z 2013 roku, jak również materiały pochodzące z sympozjów
popularnonaukowych, jakie cyklicznie odbywają się w Suczawie.
W pracy wykorzystano kilka, charakterystycznych dla nauk społecz‑
nych i badań politologicznych metod i technik badawczych, takich jak:
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analiza dokumentów i literatury źródłowej oraz analiza systemowa,
decyzyjna i instytucjonalno‑prawna.
Rozważania przedstawione w opracowaniu nie wyczerpują nie‑
zwykle ciekawego i wielowątkowego zagadnienia, jakim są stosunki
polsko‑rumuńskie w kontekście UE. Zamiarem autorki było wskazanie
na niektóre, ważne z perspektywy polityki zagranicznej obu państw,
aspekty oraz obszary zbieżności interesów Polski i Rumunii w wymiarze
wielostronnym, na przestrzeni dwóch dekad XXI wieku, w obliczu zmie‑
niających się uwarunkowań międzynarodowych.
Pragnę podkreślić, że Pan Profesor Mieczysław Stolarczyk, będąc
opiekunem naukowym mojej pracy magisterskiej i doktorskiej, wielokrot‑
nie wspierał mnie i inspirował do badań na temat polityki zagranicznej
Polski, czego efektem były prace poświęcone relacjom polsko‑izraelskim
czy też polsko‑latynoamerykańskim. Pragnę złożyć Panu Profesorowi
podziękowania za wieloletnią opiekę naukową i współpracę, a także
wielokrotnie okazywane mi zaufanie, życzliwość, zrozumienie i wsparcie
w mojej drodze naukowej i zawodowej.

Wzajemne stosunki Polski i Rumunii
przed akcesją do struktur zachodnioeuropejskich
Polskę i Rumunię na przestrzeni dziejów łączyły dość bliskie kontakty.
Sto lat temu relacje między obu krajami, jeśli spojrzeć poza ważne kwestie
polityczne, militarne i gospodarcze, miały też swój personalny wymiar,
wyrażający się we wzajemnej sympatii łączącej marszałka Józefa Piłsud‑
skiego z królem Karolem II. W okresie międzywojennym Polska i Rumu‑
nia graniczyły ze sobą i utrzymywały bardzo dobre stosunki na wielu
różnych płaszczyznach. Znalezienie się obu państw w bloku państw
komunistycznych generowało wspólne doświadczenia, jak również wy‑
zwania, z którymi później przyszło się obu państwom zmierzyć.
Po przemianach, jakie nastąpiły w Europie Środkowej i Wschodniej
w związku z upadkiem bloku wschodniego, pojawiły się nowe możliwo‑
ści i perspektywy rozwoju relacji dwustronnych. Obydwa państwa prze‑
chodziły niełatwą drogę modernizacji i transformacji, których celem była
demokratyzacja i otwarcie się na współpracę gospodarczą i polityczną
z krajami zachodnimi. Wiązało się to z koniecznością dostosowania
wymiaru prawnego, struktur politycznych, gospodarczych i wojskowych
do wymogów zachodnioeuropejskich i euroatlantyckich organizacji, do
których aspirowała zarówno Polska, jak i Rumunia.
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Od lat 90. XX wieku, w wyniku zainicjowanych w obu krajach prze‑
mian w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej, a także w pierwszej
dekadzie XXI wieku Polska i Rumunia zawarły ważne umowy o współ‑
pracy. W styczniu 1993 roku w Bukareszcie został podpisany Układ
o przyjaznych stosunkach i wzajemnej współpracy. Podkreślono w nim
konieczność wspólnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa między‑
narodowego oraz kooperacji gospodarczej1. Tego samego dnia, tj. 25 stycz‑
nia, ratyfikowano w Bukareszcie Konwencję konsularną regulującą bieżące
stosunki dyplomatyczne pomiędzy oboma krajami2. Zawarto umowy re‑
gulujące kontakty gospodarcze: w 1990 roku Umowę o stosunkach handlowych i płatnościach oraz Protokół o likwidacji wzajemnych należ‑
ności i zobowiązań w stosunkach płatniczych (podpisane 18 grudnia),
a w 1994 roku Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, Umowę w sprawie
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji oraz Umowę o współpracy
w dziedzinie turystyki3. Ponadto zostały podpisane umowy dotyczące
współpracy na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej4.
Nie był to jednak czas, kiedy Polska i Rumunia postrzegałyby wza‑
jemne relacje jako szczególnie ważne w swojej polityce zagranicznej. Dą‑
żenia do stabilizacji dwustronnych kontaktów koncentrowały się głównie
na relacjach gospodarczych. W 1993 roku rządzące wówczas w Rumunii
władze postkomunistyczne złożyły deklarację o chęci wstąpienia do za‑
chodnich organizacji międzynarodowych, takich jak Rada Europy, NATO
i Unia Europejska. Był to przejaw wspólnych interesów politycznych
Polski i Rumunii oraz podobnego podejścia do sposobów zapewniania
bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej.
1 Układ wszedł w życie 13 stycznia 1994 roku. Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Pol‑
ską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Bukareszcie dnia
25 stycznia 1993 r. Dz.U. z 1993 r., nr 29, poz. 106.
2 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzona
w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r. Dz.U. z 1993 r., nr 29, poz. 104.
3 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca
1994 r. Dz.U. z 1994 r., nr 109, poz. 530; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona
w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. Dz.U. z 1994 r., nr 77, poz. 386; Umowa między Rzą‑
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie turystyki,
podpisana w Bukareszcie dnia 13 grudnia 1994 r.
4 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpra‑
cy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca
1994 r. Dz.U. z 1995 r., nr 109, poz. 532; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 14 maja 1996 r.
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W kolejnych latach, w wyniku zjednoczenia się rumuńskiej opo‑
zycji oraz utworzenia Rumuńskiej Konwencji Demokratycznej (która
konsolidowała różnorodne siły polityczne – od skrajnej prawicy, przez
demokratów i ludowców, po mniejszość węgierską)5, doszło do złamania
monopolu postkomunistów i przewartościowania w polityce wewnętrz‑
nej i zagranicznej Rumunii. Oznaczało to także zacieśnienie relacji z pań‑
stwami Europy Środkowej, takimi jak Polska, Czechy, Węgry, o wyraźnie
proeuropejskim wektorze polityki zagranicznej.
Jeszcze w 1995 roku Rumunia złożyła oficjalny wniosek o członkostwo
we Wspólnocie (22 czerwca)6, a w kwietniu tego samego roku odbyła się
pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Rumunii Iona Iliescu w Polsce7.
Niecały rok później, 14 i 15 maja 1996 roku, z rewizytą w Rumunii prze‑
bywał prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
W kolejnych latach organizowano wizyty niższego szczebla – mar‑
szałków senatów i sejmów, ministrów spraw zagranicznych czy grup
parlamentarzystów. Intensyfikacja wzajemnych kontaktów sprzyjała bu‑
dowaniu dobrych podstaw wzajemnej kooperacji także w wymiarze mię‑
dzynarodowym. Jeszcze w latach 90. XX wieku, a dokładnie w 1997 roku,
obydwa kraje rozpoczęły współpracę w ramach Środkowoeuropejskiej
Strefy Wolnego Handlu (CEFTA)8.
Jednakże priorytety polityki zagranicznej Polski i Rumunii nie były
szczególnie zbieżne. Pokrywały się w zakresie dążenia do integracji ze
strukturami zachodnioeuropejskimi, jednak każde z państw koncentro‑
wało się na budowie relacji ze swoimi sąsiadami. W kontekście procesu
zjednoczeniowego z UE z kolei w polskiej polityce zagranicznej szcze‑
gólną pozycję zajmowały Niemcy, w rumuńskiej zaś istotne znaczenie
miała Francja. Mimo to kolejna dekada przyniosła duże ożywienie w sto‑
sunkach bilateralnych na różnych płaszczyznach.
Kontynuowano organizowanie oficjalnych spotkań, w tym na naj‑
wyższym szczeblu. Wizyty prezydentów odbyły się w styczniu 1997 roku
(Emil Constantinescu), marcu 1999 roku (Aleksander Kwaśniewski),
październiku 2003 roku (Aleksander Kwaśniewski), a po akcesji do UE,
w 2007 roku do Bukaresztu udał się Lech Kaczyński. Wizytom głów
5 O. Aron: Zmiany na scenie politycznej postkomunistycznej Rumunii. W: Dwie dekady
zmian. Rumunia 1989–2009. Red. K.P. Marczuk. Warszawa 2009, s. 43–54.
6 Więcej o procesie negocjacji i przyłączeniu Rumunii do UE w: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego.
Red. J. Barcz. Warszawa 2009.
7 Ambasada României în Republica Polonă. http://varsovia.mae.ro/index.php?lang=
en&id=15822 [data dostępu: 14.09.2019]; Ambasada Polski w Bukareszcie. http://www.bu‑
kareszt.polemb.net/index.php?document=219 [data dostępu: 14.09.2019].
8 K.P. Marczuk: Rumunia w strukturach współpracy subregionalnej. W: Dwie dekady
zmian…, s. 109–111.
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państw towarzyszyły spotkania przedstawicieli administracji rządowej,
ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony. Spotykali się także
szefowie rządów – w 2002 roku Polskę odwiedził premier Adrian Năstase,
a w 2004 roku wizytę w Rumunii złożył polski premier Leszek Miller.
Wzmacniając podbudowę formalno‑prawnych relacji państwowych,
w maju 1999 roku podpisana została Umowa o pomocy prawnej i sto‑
sunkach prawnych w sprawach cywilnych9. Następnie w lipcu 2001 roku
zawarto Umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorgani‑
zowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw10. Zawarto także
umowę w zakresie współpracy naukowej11.
Dla stosunków polsko‑rumuńskich na przełomie wieków nie bez zna‑
czenia był kontekst międzynarodowy warunkowany nasilającymi się za‑
grożeniami asymetrycznymi na świecie. Zwalczanie wzbierającego na sile
terroryzmu, zintensyfikowane zwłaszcza po atakach z 11 września 2001
roku, stało się jednym z najważniejszych celów działania służb wewnętrz‑
nych i międzynarodowych. Ze względu na ponadnarodowy charakter
zagrożeń terrorystycznych niezbędna jest w tym zakresie kooperacja
państw. Rumunia, podobnie jak Polska, poparła działania amerykańskie
w związku z interwencją w Iraku w 2003 roku. Choć rumuńskie wojska
nie uczestniczyły w drugiej wojnie w Iraku, to kraj ten w późniejszym
czasie wysłał 700 żołnierzy w ramach misji stabilizacyjnej12.
Oba państwa znalazły się wówczas w dość trudnej sytuacji. Rumu‑
nia nie była jeszcze państwem członkowskim NATO (akcesja tego kraju
do Sojuszu nastąpiła w 2004 roku). Z kolei Polska, choć należała do NATO
od marca 1999 roku, była u progu członkostwa w Unii Europejskiej,
a część państw Wspólnoty nie popierało działań Stanów Zjednoczonych
wobec Iraku.
Był to niewątpliwie jeden z czynników, który, podobnie jak zbieżne
cele polskiej i rumuńskiej dyplomacji, związane głównie z integracją eu‑
ropejską i atlantycką, ujawniał wspólne interesy Polski i Rumunii w wy‑
miarze międzynarodowym, jak również podobne podejście do kwestii
9 Weszła w życie 24 marca 2002 roku. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ru‑
munią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, sporządzona
w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r. Dz.U. z 2002 r., nr 83, poz. 752.
10 Weszła w życie 27 sierpnia 2003 roku. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej,
terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.
Dz.U. z 2004 r., nr 154, poz. 1625.
11 Program Realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003–2006, podpi‑
sany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r. Dz.U. z 2004 r., nr 34, poz. 303 i 304.
12 S. Denca: Orientacja proeuropejska w rumuńskiej polityce zagranicznej po 1989 roku.
W: Dwie dekady zmian…, s. 99–100.
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bezpieczeństwa globalnego. Wszystkie te aspekty korzystnie wpłynęły
na wzajemne zbliżenie się obu krajów w początkach pierwszej dekady
XXI wieku.
Uwieńczeniem procesów zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku
było przystąpienie Polski i Rumunii do NATO (Polska – 1999 rok, Rumu‑
nia – 2004 rok) i Unii Europejskiej (Polska – 2004, Rumunia – 2007 rok).

Główne przejawy stosunków polsko‑rumuńskich
w latach 2004–2010
W latach 2004–2007, czyli w okresie, kiedy obydwa państwa funkcjonowały
już w strukturze Unii Europejskiej, znacząco wzmocniły się stosunki bi‑
lateralne, mniejszą intensywnością zaś cechowały się wzajemne kontakty
na forum unijnym. Wynikało to głównie z niechęci ówczesnych władz
Polski – rządu prawicowej partii Prawa i Sprawiedliwości do rozwijania
współpracy w obszarze UE. Koncentrowano się przede wszystkim na
umacnianiu relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz z tymi państwami UE,
które wykazywały eurosceptyczne nastawienie, jak np. Czechy, Węgry
czy Wielka Brytania. Rumunia, której prezydentem został w 2004 roku
Traian Băsescu, również dążyła przede wszystkim do sojuszu z NATO
i z USA, w wymiarze zarówno politycznym, jak i wojskowym.
Wraz ze zmianą ekipy rządzącej w Polsce w 2007 roku zmieniły się
także priorytety polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w odniesieniu
do integracji europejskiej. Wzmocniła się pozycja Polski jako lidera kra‑
jów Europy Środkowej i Wschodniej w UE. Przejawiało się to w różnego
rodzaju inicjatywach na rzecz subregionu. W obliczu zmieniających się
uwarunkowań zewnętrznych i wyzwań, przed jakimi stanęły państwa
unijne pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, jak chociażby światowy
kryzys gospodarczy, wzmocnił się podział na Europę dwóch prędkości,
w której prym miały wieść Niemcy, Francja i kraje Beneluksu albo też
państwa należące do strefy euro. W obu przypadkach Polska i Rumunia
zostałyby wykluczone z możliwości szerokiego wpływu na decyzje
unijne. Mogłoby to też zagrozić napływowi do obu państw europejskich
funduszy. Słusznym kierunkiem wydawało się wzmocnienie współpracy
dwustronnej, któremu miała służyć deklaracja o strategicznym partner‑
stwie, podpisana 7 października 2009 roku przez prezydentów Kaczyń‑
skiego i Băsescu13.
13 Wspólna deklaracja J.E. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Pol‑
skiej, oraz J.E. Traiana Băsescu, Prezydenta Rumunii, dotycząca polsko‑rumuńskiego part‑
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W deklaracji jako filary partnerstwa zostały wskazane: współpraca
polityczna i w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa; wsparcie
dla państw ubiegających się o członkostwo w UE, takich jak Turcja, Chor‑
wacja, Ukraina i Mołdawia; współpraca w dziedzinie energii i zrównowa‑
żonego rozwoju, w tym wsparcie projektu stworzenia tzw. Południowego
Korytarza Gazowego (m.in. budowy rurociągu Nabucco); partnerstwo
ekonomiczne, w tym utrzymanie wspólnej polityki rolnej po 2013 roku,
a także unijnej polityki spójności, transportu (zwłaszcza w zakresie projek‑
tów rozbudowy połączeń na wschodniej granicy UE oraz na osi północ–
południe) oraz przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa
(zobowiązano się do koordynowania wysiłków na rzecz swobody prze‑
pływu pracowników, a zwłaszcza znoszenia barier dotyczących podejmo‑
wania pracy przez obywateli Polski i Rumunii w innych krajach UE).

Wspólne interesy i wyzwania
w stosunkach polsko‑rumuńskich
w drugiej dekadzie XXI wieku
Wydaje się, że obecnie polsko‑rumuńskie interesy są jeszcze bardziej
spójne niż w poprzednich okresach. Polska i Rumunia intensyfikowały
przez wiele lat stosunki bilateralne, których celem w latach 90. XX wieku
było wzajemne wspieranie swoich działań na rzecz akcesji do ugrupo‑
wań międzynarodowych. Następnie obydwa kraje rozwijały współpracę
na gruncie wielostronnym, by pod koniec pierwszej dekady XXI wieku
ponownie wzmocnić kontakty dwustronne, postrzegane przez rządy obu
państw jako korzystne także z punktu widzenia skutecznej realizacji
wspólnych interesów na forum międzynarodowym.
W obliczu wyzwań, jakie stoją przed najważniejszymi dla Polski
i Rumunii ugrupowaniami integracyjnymi, oraz współczesnych zagrożeń
asymetrycznych potrzeba intensyfikacji kontaktów pomiędzy obu pań‑
stwami jest większa niż kiedykolwiek. Biorąc pod uwagę wspólne inte‑
resy polsko‑rumuńskie, można wyróżnić trzy najważniejsze obszary tej
intensyfikacji w drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze dwustronnym,
a także w skali regionalnej i globalnej.
nerstwa strategicznego, z 7 października 2009 roku. Zob. Wspólna deklaracja o partnerstwie
strategicznym. Prezydent.pl. http://www.prezydent.pl/archiwum‑strony‑lecha‑kaczynskie
go/wizyty‑zagraniczne‑lecha‑kaczynskiego/art,695,wspolna‑deklaracja‑o‑partnerstwiestrategicznym.html [data dostępu: 20.09.2019].
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Po pierwsze, w interesie obu państw znajduje się dążenie do umacnia‑
nia swojego miejsca w strukturach Unii Europejskiej, poprzez zacieśnia‑
nie integracji oraz umiejętne reagowanie na bieżące problemy i wyzwania
stojące przed UE, jak np. brexit, kwestie dotyczące integralności i przy‑
wództwa w UE czy też dylematy związane z przyjmowaniem do państw
unijnych uchodźców z Bliskiego Wschodu.
Po drugie, wspólnota polsko‑rumuńskich interesów przejawia się
w stałym intensyfikowaniu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w wymiarze dwustronnym i na forum NATO. Należy mieć na uwadze, że
zarówno Polska, jak i Rumunia są krańcowymi państwami Unii Euro‑
pejskiej i flankowymi państwami NATO. To oraz zbieżne doświadczenia
historyczne powodują, że wiele spraw międzynarodowych, w tym doty‑
czących Rosji, rządy obu państw widzą bardzo podobnie.
Po trzecie, obydwa państwa dostrzegają potrzebę umacniania swojego
miejsca na scenie globalnej i w wymiarze regionalnym, działań na rzecz
zwiększenia bezpieczeństwa europejskiego. W tym celu zasadne jest
dalsze rozwijanie współpracy dwustronnej w wymiarze politycznym, go‑
spodarczym, kulturalnym i naukowym, a także w obszarze obronności,
która może przynieść korzyści obu państwom. Intensyfikacji kontaktów
służy m.in. współpraca w ramach takich struktur integracyjnych, jak
Inicjatywa Trójmorza czy Dziewiątka Bukareszteńska (Format Bukaresz‑
teński, B9), o których więcej w dalszej części opracowania. Istotną rolę
odgrywają także trójstronne rozmowy w zakresie bezpieczeństwa, jakie
toczą się pomiędzy Polską, Rumunią i Turcją.
Druga dekada XXI wieku obfitowała w wiele spotkań zarówno mają‑
cych istotne znaczenie dla stosunków bilateralnych, jak i na forum współ‑
pracy wielostronnej. Na przykład w 2017 roku organizowano rozmowy
i konsultacje z udziałem wysokich przedstawicieli reprezentujących oba
kraje. Przykładowo prezydent Rumunii wziął udział w szczycie Inicja‑
tywy Trójmorza w lipcu 2017 roku, zapowiadając, że kraj ten będzie pełnił
rolę gospodarza szczytu w 2018 roku, co też nastąpiło. Odbyły się też
trzy wizyty ministra spraw zagranicznych Rumunii w Warszawie oraz
wizyta szefa polskiej dyplomacji w Bukareszcie. Liczne były kontakty na
szczeblu ministerialnym mające służyć rozwojowi współpracy w różnych
dziedzinach, a zwłaszcza nauki, środowiska i obronności. Spotkania po‑
twierdzały wspólne interesy polityczne, szczególnie w zakresie wzmac‑
niania związków z UE i NATO. Obydwa państwa przypisują tym właśnie
strukturom kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa
w Europie.
W lutym 2018 roku odbyła się wizyta ministra spraw zagranicznych
Polski Jacka Czaputowicza w Bukareszcie, gdzie spotkał się ze swoim
rumuńskim odpowiednikiem Teodorem Meleșcanu i prezydentem Klau‑
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sem Iohannisem14. Jak podkreślono, Rumunia była trzecim krajem po
Bułgarii i Niemczech odwiedzonym przez Czaputowicza, co potwierdza
wagę i znaczenie dobrych stosunków pomiędzy państwami. W rozmo‑
wach potwierdzono wolę intensyfikacji relacji dwustronnych w zakresie
kooperacji gospodarczej, rozwoju infrastruktury i transportu, na podsta‑
wie mechanizmów wypracowanych podczas szczytu Inicjatywy Trójmo‑
rza w Warszawie w lipcu 2017 roku. Podkreślono, że Polska i Rumunia
podobnie patrzą na kwestie przyszłości Europy oraz zagrożeń dla jej
bezpieczeństwa, w tym kwestię polityki energetycznej czy migracyjnej.
Zadeklarowano wzmocnienie współpracy dotyczącej prac nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej po 2020 roku. Obydwa państwa
zgadzają się również co do tego, że integracja z UE państw Bałkanów
Zachodnich jest jedyną drogą do zapewnienia bezpieczeństwa i po‑
myślnej współpracy w tej części Europy. Przedmiotem rozmów było też
współdziałanie Dziewiątki Bukareszteńskiej w zakresie wzmacniania
wschodniej flanki NATO15.
W tym samym miesiącu spotkali się szefowie polskiego i rumuńskiego
resortu rolnictwa, Krzysztof Jurgiel i Petre Daea. Spotkanie potwierdziło,
że kwestie takie, jak: silna wspólna polityka rolna po 2020 roku, sytuacja
na rynkach rolnych, obrót nieruchomościami rolnymi czy zwalczanie
wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń), są przez obie strony postrze‑
gane podobnie. W zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku należy,
według polskiego ministra, rozważyć podniesienie składki członkowskiej do UE, co jest związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z tej organizacji.
Polska i Rumunia zgodnie uważają, że obrót nieruchomościami rolnymi
w Unii Europejskiej powinien być domeną państw narodowych. Oba kraje
opowiadają się także za ściślejszym współdziałaniem na rynkach rolnych.
W warunkach globalizacji i niestabilności rynków rolnych potrzebny jest
dobry ich monitoring i szybka interwencja na poziomie unijnym16.
Współpraca polsko‑rumuńska, a w szczególności kwestie związane
z gospodarką, polityką energetyczną i bezpieczeństwem, były tematem
rozmów Viorici Dăncili i Mateusza Morawieckiego podczas spotkania
w Warszawie w maju 2018 roku. Szefowie rządów potwierdzili, że po‑
14 Wizyta ministra spraw zagranicznych Polski odbyła się trzy dni po powołaniu
dotychczasowej europarlamentarzystki Partii Socjaldemokratycznej (PSD) Vioricy Dăncili
na stanowisko szefowej rumuńskiego rządu.
15 Wizyta Szefa MSZ Jacka Czaputowicza w Rumunii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP. https://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/aktualnosci/wiadomosci/wizyta_szefa_msz_jac
ka_czaputowicza_w_rumunii [data dostępu: 20.09.2019].
16 A. Michałek‑Tycner: Polska i Rumunia o ASF i Wspólnej Polityce Rolnej. Polskie
Radio.pl. https://www.polskieradio.pl/42/5202/Artykul/2030804,Polska‑i‑Rumunia‑o‑ASF‑i
‑Wspolnej‑Polityce‑Rolnej [data dostępu: 17.09.2019].
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przez wymiar środkowo‑ i wschodnioeuropejski chcą budować silną UE
i wzmacniać wzajemne relacje w ramach struktur NATO. Do kluczowych
projektów zaliczono budowę trasy Via Carpatia, łączącej Bałtyk z Morzem
Czarnym. Premier Morawiecki podkreślił, że Rumunia jest dla Polski jed‑
nym z kluczowych partnerów na polu współpracy gospodarczej, handlo‑
wej, a także w zakresie polityki obronnej, kulturalnej i szeroko rozumianej
polityki europejskiej. Jak oświadczył szef polskiego rządu, Polska wspiera
ambicje Rumunii przystąpienia do strefy Schengen. Zadeklarował, że
w takich obszarach, jak polityka spójności, polityka rolna i fundusze
unijne, Polska będzie się starała, wspólnie z Rumunią i pozostałymi kra‑
jami, „jak najmocniej pielęgnować nasze stanowisko”. Rozmawiano także
o projekcie Nord Stream 2; oba państwa podkreśliły wagę i konieczność
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jednocześnie uznając że, tworzenie
drugiej nitki gazociągu północnego jest sprzeczne z tą koncepcją. Szef
polskiego rządu zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Rumunią powinny z całą determinacją bronić interesów regionu środkowo‑ i wschodnioeuropejskiego. Stwierdził, że partnerstwo europejskie – Europa jednej
prędkości, a nie kilku prędkości – powinno pozostać podstawą rozwoju
państw UE17.
W czerwcu 2018 roku z kolei odbyła się wizyta prezydenta Rumunii
w Polsce. Miała ona bezpośredni związek ze spotkaniem Bukareszteńskiej
Dziewiątki, którego Polska i Rumunia były współgospodarzami. Roz‑
mowy prezydentów Andrzeja Dudy i Klausa Iohannisa dotyczyły przede
wszystkim polityki bezpieczeństwa w regionie i koordynacji działań
przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli. Omówiono także sytuację
ekonomiczną w Europie oraz prace nad kolejną tzw. perspektywą finan‑
sową i przyszłym budżetem UE. Prezydent Duda podkreślił zbieżność
stanowisk Polski i Rumunii, jeżeli chodzi o utrzymanie na odpowiednim
poziomie funduszy spójności i finansowania związanego ze wspólną po‑
lityką rolną. Poruszono także kwestię współpracy w ramach Inicjatywy
Trójmorza, zwracając uwagę na konieczność podjęcia wspólnych działań
na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej
w regionie18. Rozmowy prezydentów dotyczyły też dwustronnej koope‑
racji gospodarczej. Podkreślono, że w poprzednim roku wzajemne obroty
handlowe wyniosły ponad 5,5 mld EUR.
17 Premier Mateusz Morawiecki: Poprzez wymiar środkowo‑europejski chcemy budować silną Unię Europejską. Premier.gov.pl. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/
premier‑mateusz‑morawiecki‑poprzez‑wymiar‑srodkowo‑europejski‑chcemy‑budowac.
html [data dostępu: 17.09.2019].
18 Prezydent Rumunii w czwartek z wizytą w Polsce. Prezydent.pl. https://www.prezy
dent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1028,prezydent‑rumunii‑w‑czwartek‑z‑wizyta‑w‑pol
sce.html [data dostępu: 17.09.2019].
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Pod koniec 2018 roku odbyła się jeszcze jedna wizyta ze strony pol‑
skiej w Rumunii. Z polskimi żołnierzami służącymi w wielonarodowych
siłach NATO spotkał się w mieście Craiova prezydent Andrzej Duda oraz
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak19.
Istotną funkcję w rozwoju relacji polsko‑rumuńskich pełni Bukaresz‑
teńska Dziewiątka, powstała z inicjatywy Polski i Rumunii. Strukturę
tworzy 9 państw członkowskich wschodniej flanki UE i NATO: Bułgaria,
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry. Format
B9 stanowi platformę konsultacji i dialogu w sprawach bezpieczeństwa,
koordynacji działań, a także konsolidacji NATO. W ramach tego przed‑
sięwzięcia w marcu i październiku 2017 roku w Warszawie odbyły się
spotkania dyrektorów generalnych ds. strategicznych i bezpieczeństwa
oraz ministrów spraw zagranicznych.
W czerwcu 2018 roku spotkali się w Warszawie prezydenci państw
B9. Był to drugi z kolei szczyt na tym forum. Pierwszy miał miejsce
w 2015 roku w Bukareszcie i zakończył się podpisaniem deklaracji,
w której zobowiązano się do połączenia wysiłków na rzecz zapewnienia w regionie, tam, gdzie to konieczne, „silnej, wiarygodnej i zrównowa‑
żonej obecności wojskowej” NATO20.
Efektem spotkania w 2018 roku było określenie wspólnego stanowiska
krajów wschodniej flanki NATO wobec celów Sojuszu na najbliższe lata.
Postanowienia zawarte w deklaracji potwierdzają, że kraje te są jedno‑
myślne, jeżeli chodzi o postrzeganie zagrożeń, a także sposoby umacniania
bezpieczeństwa w tym regionie, i że podejście NATO do Rosji, bazujące
na odstraszaniu i obronie oraz otwarciu na dialog polityczny, pozostanie
19 W ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO sojusznicy zdecydowali na
warszawskim szczycie Sojuszu w 2016 roku o rozmieszczeniu wielonarodowych grup
bojowych w państwach bałtyckich i w Polsce, w ramach tzw. wysuniętej wzmocnionej
obecności (enhanced Forward Presence, eFP), oraz w Rumunii i Bułgarii, gdzie inicjatywa
otrzymała nazwę dopasowanej wysuniętej obecności (tailored Forward Presence, tFP). Pod‑
czas gdy polscy żołnierze wchodzą w skład sił tFP w Rumunii, w skład batalionowej
grupy bojowej eFP stacjonującej w Polsce wchodzi 120 rumuńskich przeciwlotników. Pol‑
ska wydzieliła do wielonarodowej brygady tFP w Rumunii i Bułgarii kontyngent liczący
ok. 230 żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, wy‑
posażonych w 14 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, granatniki i lekkie
moździerze. Głównym zadaniem PKW jest wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonaro‑
dowej Dywizji Południowy Wschód. Zob. Prezydent z wizytą u polskich żołnierzy stacjonujących w Rumunii. Prezydent.pl. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty‑zagraniczne/
art,310,prezydent‑z‑wizyta‑u‑polskich‑zolnierzy‑stacjonujacych‑w‑rumunii.html [data do‑
stępu: 17.09.2019].
20 Spotkanie B9 w Warszawie. Prezydent.pl. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wy
darzenia/art,1030,spotkanie‑bukaresztanskiej‑dziewiatki‑w‑warszawie.html [data dostępu:
17.09.2019].
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wytyczną ich polityki. Oczekiwano, że na szczycie NATO w 2018 roku
zostanie wypracowana kompleksowa odpowiedź na współczesne zagro‑
żenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe, w obliczu których
stanęli sojusznicy. Zgodnie ze stanowiskiem państw NATO, zapewnienie
spójnego i zintegrowanego podejścia do obrony wschodniej flanki opiera
się na efektywnej i skupionej na regionach strukturze dowodzenia Sojuszu,
wzmocnieniu sił morskich oraz silnej obronie powietrznej i realistycznej
strategii wsparcia. Podkreślono, że zwiększenie gotowości i zdolności sił
NATO do odpowiedzi oraz mobilności wojskowej na terytorium państw
Sojuszu ma zasadnicze znaczenie w kontekście odstraszania i obrony na
wschodniej flance. Przywódcy państw zapowiedzieli też dalsze inwesto‑
wanie we własne bezpieczeństwo narodowe, by wzmocnić ogólne zdolno‑
ści NATO, oraz utrzymanie wydatków na obronę na poziomie 2,00% PKB
(lub odpowiednie zbliżenie się do tego poziomu). Jak zaznaczył prezydent
Polski Andrzej Duda, tego typu aktywność udowadnia naszym partne‑
rom, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej potrafią nie tylko wziąć
odpowiedzialność za swój region, ale również aktywnie przyczyniać się
do zapewnienia bezpieczeństwa zachodnich sojuszników21.
Kolejne ważne spotkanie w ramach B9 odbyło się w lutym 2019
roku na Słowacji. Oprócz głów państw, wziął w nim też udział sekre‑
tarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Spotkanie było upamiętnieniem
70. rocznicy powstania NATO oraz 15. i 20. rocznicy wstąpienia krajów B9
do tej organizacji. Politycy rozmawiali na temat sytuacji bezpieczeństwa
w regionie, zagrożeń hybrydowych i cyberbezpieczeństwa. Podkreślono
kluczowe znaczenie wspólnych działań w zapewnianiu bezpieczeństwa
regionalnego. Spotkanie, jak określono, było demonstracją jedności
i solidarności państw B9, a także otwartości na wzajemne potrzeby. Co
istotne, między uczestnikami rozmów nie było rozbieżności zdań, jeśli
chodzi o ocenę sytuacji pod względem bezpieczeństwa oraz postrzeganie
zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa militarnego w Europie Środkowej
i Wschodniej. Prezydenci rozmawiali m.in. o sytuacji na Ukrainie, w ba‑
senie Morza Czarnego, o incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej, o sytuacji
państw bałtyckich, a także o problemie, jakim jest powrót imperialnych
ambicji Rosji. Jednym z postulatów, jakie pojawiały się podczas spotka‑
nia, było wzmocnienie sił NATO w rejonie Morza Czarnego i w Europie
Środkowej i Wschodniej poprzez zwiększanie liczby żołnierzy państw
sojuszniczych w tym regionie. W kwestii rozszerzenia NATO prezydent
Polski, podzielając stanowisko pozostałych państw B9, podkreślił, że
21 Zob. Wspólna deklaracja głów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent.pl. https://
www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1031,wspolna‑deklaracja‑glow‑panstw‑bu
karesztanskiej‑dziewiatki.html [data dostępu: 17.09.2019].

Wybrane aspekty stosunków polsko‑rumuńskich…

373

Sojusz powinien utrzymywać politykę otwartych drzwi, z myślą o Mace‑
donii Północnej, Gruzji, Mołdawii czy Ukrainie22.
Wspomniane już zostało inne ważne przedsięwzięcie, w którym
również łączą się interesy Polski i Rumunii w wymiarze politycznym
i gospodarczym, tj. Inicjatywa Trójmorza23. Jest to platforma współpracy
prezydentów 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem
i Morzem Czarnym. Celem jest stymulowanie szybszego rozwoju tych
państw oraz wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez tworzenie
i zacieśnianie więzów międzypaństwowych na linii północ–południe,
zgodnie z przekonaniem, że im silniejsza Europa Środkowa i Wschod‑
nia jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska. Państwa w ramach
Inicjatywy Trójmorza podejmują działania na rzecz intensyfikowania
współpracy i rozbudowy infrastruktury transportowej, energetycznej, ko‑
munikacji cyfrowej, wspierają projekty transgraniczne i makroregionalne
o znaczeniu strategicznym dla regionu. Członkami Inicjatywy Trójmorza
są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. Poprzez polityczny patronat głów
państw inicjatywa wspomaga współpracę i synergię już istniejących
regionalnych modeli współpracy w UE, zwłaszcza realizowanych w roz‑
szerzonym formacie Grupa Wyszehradzka plus (V4+).
Do najważniejszych realizowanych projektów należą: Korytarz Trans‑
portowy Bałtyk–Adriatyk, drogi Via Carpatia i Via Baltica, połączenia ko‑
lejowe Rail Baltica i Amber Rail Freight Corridor, inicjatywy samorządowe,
takie jak Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, a także Korytarz
Gazowy Północ–Południe24. Szczyt Inicjatywy Trójmorza w 2017 roku
pokazał jednak pewne rozbieżności interesów w zakresie wizji polityki
energetycznej państw. Na szczycie w Warszawie obecny był prezydent
USA Donald Trump, który przekonywał, że skroplony gaz z USA może
być alternatywą dla dostaw Gazpromu. Tymczasem tuż przed szczytem
22 Szczyt bukaresztańskiej dziewiątki w Koszycach. Prezydent.pl. https://www.prezy
dent.pl/aktualnosci/wizyty‑zagraniczne/art,318,szczyt‑bukaresztanskiej‑dziewiatki‑w‑ko
szycach.html [data dostępu: 17.09.2019].
23 Pierwsze spotkanie Inicjatywy miało miejsce 29 września 2015 roku w Nowym Jor‑
ku, natomiast formalny I szczyt Trójmorza odbył się 25 sierpnia 2016 roku w Dubrowniku.
Jego uczestnicy przyjęli wspólną deklarację – zgodzili się, że współpraca w obszarze Ad‑
riatyku – Bałtyku – Morza Czarnego, zarówno wewnątrz UE, jak i w szerszej przestrzeni
transatlantyckiej, musi zostać ożywiona, „jednak bez tworzenia struktur równoległych
wobec istniejących już mechanizmów współpracy”.
24 Łącznie w przygotowanym przez stronę chorwacką i ekspertów z sektora pry‑
watnego Project Catalogue znajduje się 157 projektów infrastrukturalnych, dotyczących
przede wszystkim energetyki, transportu i telekomunikacji w regionie Trójmorza. Szczyt
Inicjatywy Trójmorza. Prezydent.pl. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/
art,653,inicjatywa‑trojmorza‑‑three‑seas‑initiative.html [data dostępu: 18.09.2019].
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minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó podpisał
z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem porozumienie dotyczące no‑
wego szlaku dostaw gazu na Węgry25.
Głównymi tematami poruszanymi na III szczycie Inicjatywy Trój‑
morza, który odbył się we wrześniu 2018 roku w Rumunii, były kwestie
transportu, energetyki i cyfryzacji. Obecny na spotkaniu sekretarz USA
ds. energii Rick Perry wskazywał, że transatlantyckie bezpieczeństwo jest
fundamentalne dla krajowego bezpieczeństwa każdego kraju i że energia
nigdy nie powinna być wykorzystywana jako środek przymusu politycz‑
nego. O rosnącej randze wydarzenia świadczyła obecność m.in. szefa Ko‑
misji Europejskiej Jeana‑Claude’a Junckera, a także przedstawicieli USA
i Niemiec. Podczas szczytu podpisano kluczowe dokumenty umożliwia‑
jące dalszy rozwój Inicjatywy Trójmorza: list intencyjny w sprawie powo‑
łania Funduszu Trójmorza, deklarację stworzenia sieci izb przemysłowo
‑handlowych krajów Trójmorza oraz powołania Rady Biznesu Państw
Trójmorza. Mimo że – jak podkreślał polski premier Mateusz Morawiecki
w maju 2018 roku – współpraca na forum Trójmorza nie jest skierowana
„przeciwko komukolwiek” i ma na celu wzmocnienie tej części Europy
i całej Unii Europejskiej, to nieobecne na szczycie w Bukareszcie były
Węgry. Jako jedyne państwo Trójmorza Węgry nie zdecydowały się też
przystąpić do Funduszu Trójmorza26.
W czerwcu 2019 roku na Słowenii odbył się IV szczyt Inicjatywy
Trójmorza. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli 12 krajów, uczestniczyli
również szef Komisji Europejskiej Jean‑Claude Juncker i niemiecki
prezydent Frank‑Walter Steinmeier27. Prezydent Słowenii Borut Pahor
zachęcił Komisję Europejską do włączenia Inicjatywy Trójmorza w proces
tworzenia polityki. Liderzy podkreślili, że narzędziem, które wzmocni
współpracę w ramach Inicjatywy Trójmorza, będzie również tzw. raport
postępowy – cyklicznie publikowany dokument pokazujący stopień reali‑
zacji projektów z tzw. krótkiej listy projektów priorytetowych. Sposobem
angażowania w projekty Trójmorza – wraz z instytucjami europejskimi
i rządami krajowymi – podmiotów prywatnych mają być organizowane
regularnie fora biznesowe. W 2019 roku takie forum odbyło się po raz
drugi, przy okazji szczytu w Brdzie. Uczestniczył w nim m.in. mi25 Minister tłumaczył, że dla Węgier najbardziej realistycznym scenariuszem podłą‑
czenia się do południowego szlaku dostaw gazu jest współpraca z Gazpromem, który roz‑
począł budowę biegnącego po dnie Morza Czarnego gazociągu z Rosji do Turcji. Wskazał
też, że Rumunia w dalszym ciągu nie umożliwiła dwustronnego transportu gazu, a na
wyspie Krk w Chorwacji nadal nie powstał terminal gazu skroplonego.
26 Premier Węgier Viktor Orbán zaznaczył, że jego kraj potrzebuje partnera, na którego
może liczyć, i że Węgrzy chcą się stać pomostem pomiędzy Unią Europejską, NATO a Rosją.
27 Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Three Seas Initiative. https://www.three.si/ [data dostę‑
pu: 29.09.2019].
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nister energetyki USA Rick Perry. Zdaniem prezydenta Dudy szczyt ten
pokazał, że współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza „znacznie się
rozwinęła”. Szef państwa polskiego podkreślił, że celem jest stworzenie
„efektu współpracy” w Europie Środkowej i Wschodniej, tj. koordynowa‑
nie wysiłków m.in. w zakresie projektów infrastrukturalnych. Rumuński
prezydent Klaus Iohannis zwrócił uwagę, że Inicjatywa Trójmorza
przyczynia się do wzmocnienia więzi transatlantyckich. Jak zauważył,
obecność USA w regionie jest prawdziwym katalizatorem współdziałania
państw Trójmorza, ma wartość strategiczną i jest istotnym elementem
ich partnerstwa transatlantyckiego28. Utworzony został także Fundusz
Trójmorza – jedyna zinstytucjonalizowana forma współpracy w ramach
Inicjatywy, która ma służyć finansowaniu wspólnych projektów29.
Należy zauważyć, że aktywność Polski i Rumunii w tych dwóch
przedsięwzięciach – B9 oraz Inicjatywie Trójmorza – zwiększa bezpie‑
czeństwo wschodnich granic UE i NATO. Obydwa kraje obsługują część
systemu obrony przeciwrakietowej NATO i batalionów międzynarodo‑
wych NATO. Obydwa mają też strategiczne interesy na wschodzie. Warto
także podkreślić, że w ramach obu struktur Bukareszt i Warszawa od
początku ściśle ze sobą współpracowały.
Jeszcze jednym forum polsko‑rumuńskiej współpracy są organizowane
regularnie od 2016 roku trójstronne konsultacje: Rumunia–Polska–Turcja.
W sierpniu 2017 roku odbyły się w Warszawie rozmowy na szczeblu
ministrów spraw zagranicznych. Kolejne spotkania miały miejsce w 2018
roku w Bukareszcie i w 2019 roku w Ankarze. Państwom zależy m.in. na
wzmocnieniu obecności NATO w regionie Morza Czarnego. Korzystne
byłoby także zacieśnienie współpracy wojskowej poprzez obecność tureckich żołnierzy na wschodniej flance NATO. Mimo że Turcja wcześniej
nie była orędownikiem tego typu działań, to stanowisko Ankary ulega
zmianie ze względu na aneksję Krymu przez Rosję i zachwianie równowagi sił pomiędzy tymi państwami30. Położenie geopolityczne, a także
28 Joint Declaration of the Fourth Summit of the Three Seas Initiative. Prezydent.pl. https://
www.prezydent.pl/en/news/art,1059,joint‑declaration‑‑of‑the‑fourth‑summit‑of‑the‑threeseas‑initiative.html [data dostępu: 19.09.2019].
29 Jean‑Claude Juncker wskazał, że w latach 2004–2020 z funduszy strukturalnych
w region Inicjatywy Trójmorza zainwestowano 60 mld EUR. Plan Junckera wygenerował
dodatkowe 42 mld EUR dla 12 państw uczestniczących w tej inicjatywie. „Jestem prze‑
konany, że zrobiliśmy i dalej będziemy robić wszystko, co tylko możemy, by wspierać
lepszą spójność i lepszą siatkę połączeń w tym regionie również w kolejnych latach” –
powiedział. Jak dodał, w propozycji Komisji w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027:
„[…] chcemy wyasygnować 42,3 miliardy euro na lepszą siatkę połączeń, zwłaszcza w tym
regionie”. Ibidem.
30 Trilog Polska–Rumunia–Turcja. Bezpieczeństwo w rejonie Morza Czarnego. PolskieRa‑
dio.pl. https://www.polskieradio.pl/130/4428/Artykul/2297838,Trilog‑PolskaRumuniaTurcjaBezpieczenstwo‑w‑rejonie‑Morza‑Czarnego [data dostępu: 19.09.2019].

376

Justyna Łapaj-Kucharska

określone doświadczenia historyczne skłaniają Polskę i Rumunię do
propagowania w sąsiednich regionach wartości euroatlantyckich. Tym
bardziej, że w interesie narodowym obu państw jest wspomniane dąże‑
nie do utwierdzania swojej pozycji i odgrywania ważnej roli w wymiarze
regionalnym i międzynarodowym w zakresie umacniania demokracji
i bezpieczeństwa.
Przejawem zacieśniania się relacji dwustronnych jest m.in. urucho‑
mienie w marcu 2019 roku pierwszego konsulatu honorowego Polski
w Rumunii, w mieście Braszów. Jednym z celów konsulatu będzie pomoc
w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów przez polskie i rumuńskie
firmy. Jak podkreślił konsul honorowy Janusz Szaliński, będą podejmo‑
wane starania o to, by wzrosła skala polskich przedsięwzięć gospodar‑
czych w Rumunii31.

Stosunki polsko‑rumuńskie
w obliczu rumuńskiej prezydencji w Radzie UE
W styczniu 2019 roku z wizytą do Rumunii udał się minister spraw za‑
granicznych Polski Jacek Czaputowicz. Był on pierwszym zagranicznym
gościem szefa rumuńskiej dyplomacji Teodora Viorela Meleşcanu w roku
prezydencji Rumunii w Radzie UE. Czaputowicz zaznaczył, że jego wi‑
zyta w Bukareszcie jest dowodem woli rozwoju bardzo dobrych relacji
dwustronnych oraz współpracy w ramach najważniejszych dla obu
państw struktur wielostronnych – UE i NATO.
Ministrowie rozmawiali m.in. na temat polityki energetycznej,
tzw. wieloletnich ram finansowych, polityki spójności i polityki migracyj‑
nej. Podkreślono zbieżność poglądów w wielu kwestiach. Wskazano na
pilną potrzebę rewizji dyrektywy gazowej. Szef polskiego MSZ wyraził
przekonanie, że jest ona kluczowa dla finalizacji projektu unii energe‑
tycznej. Przywołał w tym kontekście temat gazociągu Nord Stream 2,
podkreślając, że projekt ten ma negatywny wpływ na rynek gazu w UE
i burzy unijną solidarność. Poruszono także kwestię konieczności udziele‑
nia wsparcia państwom Bałkanów Zachodnich w procesie integracji z UE.
Obydwa kraje zwracają szczególną uwagę na relacje dwustronne
i współpracę w sferze polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach NATO
oraz różnych struktur regionalnych (zwłaszcza B9 oraz trójkąta Polska–
31 Rumunia: w Braszowie otwarto nowy konsulat honorowy. PolskieRadio.pl. https://www.
polskieradio.pl/5/1223/Artykul/2286483,Rumunia‑w‑Braszowie‑otwarto‑nowy‑konsulathonorowy‑RP [data dostępu: 19.09.2019].
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Rumunia–Turcja). Omówione zostały kwestie rosnącej polsko‑rumuńskiej
współpracy gospodarczej i możliwości jej rozwoju oraz kierunki współ‑
pracy między państwami Inicjatywy Trójmorza w zakresie gospodarki,
infrastruktury, transportu oraz cyberprzestrzeni.
Szef polskiej dyplomacji spotkał się również z premier Rumunii Vio‑
riką Dăncilą. Wyraziła ona przekonanie, że dobra współpraca pomoże
obu krajom zmierzyć się z wyzwaniami takimi, jak brexit i przyszłość
Europy po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur UE czy migracje32.
W styczniu 2019 roku rozpoczęło się pierwsze w historii przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej, które trwało pół roku – do
końca czerwca. Rumuńska prezydencja była realizowana pod hasłem:
spójność to wspólna europejska wartość rozumiana jako jedność, równe
traktowanie i konwergencja. Program prezydencji koncentrował się na
takich wartościach, jak: Europa konwergencji, Europa bezpieczeństwa,
Europa jako silny podmiot globalny oraz Europa wspólnych wartości33.
Wobec przejęcia przez Rumunię przewodnictwa w Radzie UE Polska
miała swoje oczekiwania. Związane one były głównie z faktem, że Rumu‑
nia była odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji w sprawie nowego,
unijnego budżetu po 2020 roku. Jednym z ważnych wydarzeń, które
miały nastąpić podczas rumuńskiego przewodnictwa, był także brexit,
jednak wyjście Wielkiej Brytanii z UE przesunięto na jesień 2019 roku.
Polska wyrażała nadzieję, że Rumunia przyspieszy prace nad nowelizacją
dyrektywy gazowej, mającej utrudnić powstanie Nord Stream 2. Rumu‑
nia, wraz z 13 innymi państwami członkowskimi, w tym Polską, stoi
na stanowisku, że przedsięwzięcie to jest czynnikiem dezintegrującym
Wspólnotę.
Odnosząc się do przejmowania przewodnictwa przez Rumunię, prze‑
wodniczący Komisji Europejskiej Jean‑Claude Juncker wyraził obawy
dotyczące sprawności prezydencji ze względu na istniejące w tym kraju
podziały społeczne i polityczne, związane ze sporem na linii prezydent
Rumunii Klaus Iohannis – koalicja rządząca złożona z Partii Socjaldemokratycznej (PSD) i Sojuszu Liberałów i Demokratów (ALDE). Wska‑
zał także na zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa
oraz niedostateczną walkę z korupcją. Stanowisko to zostało źle przyjęte
w Bukareszcie. Premier Rumunii Victorica Dăncilă odpowiedziała w li‑
stopadzie 2018 roku w Brukseli na tę krytykę, zapewniając, że przestrze32 Wizyta Ministra Jacka Czaputowicza w Rumunii. Ministerstwo Spraw Zagranicz‑
nych RP. https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wizyta_ministra_jacka_cza
putowicza_w_rumunii [data dostępu: 22.09.2019].
33 Prezydencja w Radzie UE. Consilium.europa.eu. https://www.consilium.europa.eu/
pl/council‑eu/presidency‑council‑eu/ [data dostępu: 22.09.2019].
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ganie zasad państwa prawa jest zapewnione w Rumunii oraz że kraj ten
rozumie, na czym polega przewodnictwo w UE i jest do niego dobrze
przygotowany. Wypowiedź przewodniczącego Komisji została negatyw‑
nie odebrana również przez część pozostałych państw europejskich.
Sam prezydent Rumunii tuż przed objęciem przez ten kraj prezydencji
w Radzie UE podkreślał, że choć lekcja demokracji jest jedną z najważniej‑
szych, jakie odrobił Bukareszt, to demokracja nie jest czymś danym raz na
zawsze i wymaga ciągłych starań o jej ochronę i promowanie. Iohannis
ostrzegał, że uchwalenie reformy rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości,
czego domagała się w jego kraju rządząca większość, może doprowadzić
do uruchomienia wobec państwa art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej34,
tak jak stało się to w przypadku Polski. Wydaje się, że niezależnie od
podziałów i różnic zdań występujących na rumuńskiej scenie politycznej
tym, co łączy polityków rumuńskich i polskich, a co także pokrywa się
ze zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej w latach 2014–2019,
Jeana‑Claude’a Junckera, jest sprzeciw wobec umacniania się formuły Eu‑
ropy dwóch czy wielu prędkości. Niepodzielność Unii jest dla wszystkich
tych stron jedną z kluczowych wartości projektu europejskiego35.
Od początku objęcia prezydencji w Radzie UE przez Rumunię wi‑
doczne było przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej
UE. Rumunia zgłosiła ugodowe poprawki do projektu tej nowelizacji.
Druga z poprawek, po uzupełnieniu dokonanym na wniosek Niemiec
i Francji, została przyjęta 8 lutego na posiedzeniu Komitetu Stałych
Reprezentantów Rady UE (COREPER), jako wspólne stanowisko Rady
w sprawie nowelizacji, zaś 20 lutego COREPER zaakceptował ustaloną
tydzień wcześniej w ramach tzw. trilogu36 z Parlamentem Europejskim
kompromisową wersję nowelizacji, która weszła w życie przed ukoń‑
czeniem budowy Nord Stream 2, tj. 13 maja 2020 roku37. Porozumienie
w sprawie dyrektywy stało się możliwe m.in. dzięki zmianie stanowiska
Niemiec, które długo były przeciwne stosowaniu unijnych reguł praw‑
34 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej. Ośrodek Informacji i Dokumen‑
tacji Europejskiej. http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=14803&Itemid=945 [data dostępu: 22.09.2019].
35 Przewodniczący KE: na drodze Rumunii do Schengen może stanąć brak praworządności. PolskieRadio.pl. https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2206242,Przewodniczacy‑
KE‑na‑drodze-Rumunii‑do‑Schengen‑moze‑stanac‑brak‑praworzadnosci [data dostępu:
22.09.2019].
36 12 lutego 2019 roku w Strasburgu odbyły się trójstronne negocjacje: Komisji ITRE
reprezentującej Parlament Europejski, przedstawicieli prezydencji rumuńskiej oraz Komi‑
sji Europejskiej, w sprawie ostatecznej wersji zmian w dyrektywie.
37 Nord Stream 2. Najgorsza inwestycja dla Polski staje się nieopłacalna dla Rosjan. https://
forsal.pl/swiat/rosja/artykuly/1477160,nord‑stream‑2‑najgorsza‑inwestycja‑dla‑polski‑stajenie‑nieoplacalna‑dla‑rosjan.html [data dostępu: 5.06.2020].
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nych do rosyjskiego projektu oraz poprawkom do dyrektywy mającym
to zapewnić.
Przyjęta wersja nowelizacji jest efektem wewnątrzunijnego kompro‑
misu i jest łagodniejsza od pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej.
Jednocześnie stanowi pierwszy dokument jednoznacznie potwierdzający
jurysdykcję Unii Europejskiej w przypadku Nord Stream 2 – stosowanie
unijnego prawa do części gazociągu przebiegającej w wodach terytorial‑
nych Niemiec. Oznacza to, że wszystkie gazociągi, także te importowe
i ich części morskie na terytorium Wspólnoty, będą objęte unijnym pa‑
kietem energetycznym38. Wcześniej zgłoszenie tego typu poprawek nie
było możliwe, bo zarówno Austria, jak i Bułgaria, przewodniczące Unii
przed Rumunią, blokowały jakiekolwiek zmiany w dyrektywie. Choć,
jak stwierdził minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak, poprawki do
unijnej dyrektywy gazowej nie stworzą zagrożenia dla budowy Nord
Stream 2, to jednak zastosowanie poszczególnych przepisów trzeciego
pakietu skomplikuje i najpewniej opóźni realizację projektu i użytkowa‑
nie gazociągu. Ponadto wyłączenia ze stosowania prawa unijnego dla
istniejącej (art. 49) czy nowej (art. 36) infrastruktury gazowej będą mogły
być przyznawane tylko wtedy, gdy nie będą one miały negatywnego
wpływu na konkurencję, funkcjonowanie rynków lub bezpieczeństwo
dostaw do UE. W przypadku Nord Stream 2 taki niekorzystny wpływ
dotyczyłby m.in. rynków państw Europy Środkowej i Wschodniej39.
Kluczowa dla skuteczności dyrektywy i jej przepisów będzie imple‑
mentacja. Pozostało jeszcze sporo kwestii do ustalenia i doprecyzowania,
np.: jasne określenie procedury ustalania reżimu prawnego w odniesieniu
do całego gazociągu; zdefiniowanie samego momentu ukończenia danej
inwestycji, czy będzie to moment zakończenia jej budowy, rozpoczęcia
transportu gazu czy też całkowitego zapełnienia surowcem; doprecyzo‑
38 Reżim prawny dotyczący całego gazociągu – w tym części od końca niemieckich
wód terytorialnych do granicy z Rosją – będzie wymagał osobnego doprecyzowania gwa‑
rantującego stosowanie prawa UE w granicach określonych w dyrektywie i konsultacji
niemieckich ze stroną rosyjską, a możliwe, że również wynegocjowania i podpisania po‑
rozumienia międzyrządowego (IGA) UE–Rosja na ten temat.
39 Dodatkowo w ostatecznej wersji dyrektywy przewidziano pewną rolę dla innych
państw członkowskich, na których rynki gazu inwestycja będzie mieć wpływ. Zapisano
m.in. wymóg przeprowadzenia z nimi (niewiążących) konsultacji przez państwo, w któ‑
rym znajduje się pierwsze połączenie danej infrastruktury z siecią UE, przed podjęciem
decyzji wyłączeniowych. Na wniosek tych państw członkowskich Komisja Europejska
będzie też mogła zostać obserwatorem dwustronnych konsultacji z państwem trzecim
(w przypadku Nord Stream 2 niemiecko-rosyjskich) dotyczących zasad wdrażania prze‑
pisów dyrektywy. Za: A. Łaskot‑Strachota: Nowelizacja dyrektywy gazowej – unijne prawo
problemem dla Nord Stream 2. Ośrodek Studiów Wschodnich. https://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/analizy/2019‑02‑21/nowelizacja‑dyrektywy‑gazowej‑unijne‑prawo‑problememdla‑nord‑stream [data dostępu: 23.09.2019].
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wanie, które państwa w przypadku poszczególnych gazociągów będzie
się uważać za objęte konsekwencjami inwestycji, a więc z którymi pań‑
stwami będzie trzeba przeprowadzić konsultacje niektórych działań; czy
też ustalenie, jak zostanie zbadany wpływ Nord Stream 2 na konkurencję
na poszczególnych rynkach państw UE. Jednak już podjęte decyzje,
w związku z przyjęciem poprawek z inicjatywy Rumunii, są istotnym
krokiem na drodze usankcjonowania kwestii newralgicznych z punktu
widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Rumunii.
W trakcie rumuńskiej prezydencji przypadała 15. rocznica przystąpie‑
nia Polski do UE. Z tej okazji, z inicjatywy premiera Mateusza Morawie‑
ckiego, zorganizowano 1 maja w Warszawie High Level Summit „Together
for Europe” z udziałem państw, które przystąpiły do UE w 2004 roku,
a także w kolejnych latach. Uczestnicy szczytu przyjęli wspólną dekla‑
rację poświęconą przyszłości UE. W dokumencie uwzględniono kwestie:
roli wspólnego rynku, budżetu na kolejną perspektywę finansową,
a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE, partnerstwa
wschodniego, rozszerzenia UE m.in. o kraje Bałkanów Zachodnich oraz
zagrożeń klimatycznych40. Jak podkreślił premier, ta deklaracja pokazuje
bardzo daleką spójność wszystkich krajów, które w 2004 roku przystąpiły
do UE: „Na Radach Europejskich będziemy reprezentowali nasze inte‑
resy, będziemy mówili jednym głosem, a przez to możemy być bardziej
skuteczni”41. Rozmowy przywódców państw dotyczyły m.in. kwestii
nowego cyklu instytucjonalnego po wyborach do Parlamentu Europej‑
skiego, kwestii brexitu oraz trwających negocjacji w sprawie wieloletniego
budżetu UE. Szef rządu podczas wspólnej konferencji z premier Rumunii
Vioriką Dăncilą ocenił, że to kraje Europy Środkowej i Wschodniej są lo‑
komotywą wzrostu gospodarczego dla całej UE. Podkreślił też różnice
problemów i wyzwań w różnych częściach Europy.
Premier Rumunii określiła wspólną deklarację podpisaną w Warsza‑
wie jako ważny filar w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Jak
stwierdziła, dla Rumunii dołączenie i członkostwo w UE stanowiło okres
rozwoju, modernizacji, wzrostu gospodarczego i widocznego polepszenia
jakości życia obywateli. Obecnie Rumunia, w przekonaniu premier, jest
jednym z najbardziej aktywnych promotorów kontynuacji konsolidacji
procesu integracji europejskiej. Jednocześnie szefowa rumuńskiego
rządu zaznaczyła, że UE potrzebuje budżetu, „który jest zrównoważony
40 Deklaracja warszawska dotycząca ponownego zjednoczenia Europy. https://www.premier.
gov.pl/files/files/deklaracja_warszawska_dotyczaca_ponownego_zjednoczenia_europy_‑_
nasza_unia_nasza_przyszlosc.pdf [data dostępu: 23.09.2019].
41 Premier Mateusz Morawiecki podczas „Together for Europe – High Level Summit”. Pre
mier.gov.pl. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier‑mateusz‑moraw
iecki-podczas‑together‑for‑europe‑high‑level‑summit.html [data dostępu: 23.09.2019].

Wybrane aspekty stosunków polsko‑rumuńskich…

381

i solidny, który będzie promować nadal konwergencję, jak również jed‑
ność działań, i który będzie odpowiadać nowym wyzwaniom i celom na
szczeblu europejskim”42.
W związku z rumuńskim przewodnictwem w UE, 9 maja 2019 roku,
w Dzień Europy, zorganizowano w Sybinie nieformalne posiedzenie sze‑
fów państw i rządów Unii Europejskiej. Na szczycie przywódcy przyjęli
wspólną deklarację na najbliższe 5 lat, określoną jako „zobowiązanie
wobec przyszłych pokoleń”, dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej i jej
roli „odpowiedzialnego i globalnego lidera”. Jak zaznaczyli unijni liderzy,
zjednoczona Unia ma większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i peł‑
nym wyzwań świecie. W przyjętej deklaracji znalazło się 10 zobowiązań,
które mają pomóc sprostać wyzwaniom stojącym przed UE. Zalicza się
do nich m.in. gotowość do wspierania wspólnych wartości i jedności
Europy – od wschodu do zachodu, z północy na południe. Wskazano
też, że w UE nie ma miejsca na podziały godzące we wspólny interes43.
Liderzy zapowiedzieli w deklaracji, że w Unii zawsze będzie przestrze‑
gana zasada sprawiedliwości, czy to na rynku pracy, w opiece społecznej,
w gospodarce, czy w transformacji cyfrowej. Zadeklarowano gotowość
do dalszego zmniejszania dysproporcji między krajami oraz pomagania
najbardziej potrzebującym w Europie, przedkładając ludzi nad politykę.
„Damy Unii zasoby, których potrzebuje, by realizować swoje cele i prowa‑
dzić swoje polityki”44 – podkreślono w deklaracji.
Przywódcy zapowiedzieli, że będą chronić obywateli państw Wspól‑
noty i zapewniać im bezpieczeństwo, „inwestując w siłę miękką i twardą”
i „współpracując z partnerami międzynarodowymi”45. Zapowiedź takiej
współpracy pojawia się także w kontekście utrzymywania i rozwijania
ładu międzynarodowego opartego na prawie, by w pełni wykorzystywać
nowe możliwości handlowe i wspólnie stawiać czoła globalnym proble‑
mom, takim jak ochrona środowiska i walka ze zmianą klimatu. W de‑
klaracji nawiązano też do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które
odbyły się 28 maja 2019 roku. Dokument kończy się słowami, w których
nazwano go „duchem Sybina i nowej Unii dwudziestu siedmiu, gotowej
w jedności wkroczyć w przyszłość”46.
Jak ocenił Mirosław Bieszki z Konferencji Przedsiębiorstw Finanso‑
wych, szczyt w Sybinie był „ogólnikowy”, a w 10 punktach końcowej
42 Premier Rumunii: Deklaracja podpisana w Warszawie to ważny filar przyszłości UE. PolskieRadio.pl. https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2302473,Premier‑Rumunii‑dekla
racja‑podpisana‑w‑Warszawie‑to‑wazny‑filar‑przyszlosci‑UE [data dostępu: 23.09.2019].
43 The Sibiu Declaration. Consilium.europa.eu. https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press‑releases/2019/05/09/the‑sibiu‑declaration/ [data dostępu: 23.09.2019].
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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deklaracji zabrakło sformułowań „konkretnych i rysujących przyszłość
Unii”. Jak mówił, te kwestie mogą być bardziej doprecyzowywane dopiero
po wyborach do Parlamentu Europejskiego47.
Z perspektywy interesów Polski najważniejszymi do poruszenia kwe‑
stiami były: odpowiednie zasady polityki ochrony granic zewnętrznych,
tak by kryzys migracyjny nie zagroził więcej spójności Europy, jak stało się
to w 2016 roku; umocnienie wspólnego rynku i walka z protekcjonizmem
gospodarczym – zapewnienie swobody świadczenia usług, polityka
przesyłowa i gospodarcza oraz poszerzenie strefy Schengen w kontekście
swobody przemieszczania się ludzi, jak również transportu towarów.
Istotną dla Polski kwestią są także fundusze strukturalne UE. Polsce
zależy na tym, by fundusze, zwłaszcza na politykę rolną, nie zmniejszyły
się w przyszłej perspektywie finansowej UE. Strona polska wyraziła
jednak przekonanie, że spójna polityka w tym zakresie 13 państw UE,
które podzielają stanowisko Polski i które niedawno podpisały deklarację,
jest gwarantem odpowiedniej dbałości o to, by budżet ten był dla państw
naszego regionu jak najkorzystniejszy48.
Jak zapowiedział jeszcze przed spotkaniem premier Polski Mateusz
Morawiecki, jednym z istotnych tematów szczytu będzie zwalczanie nie‑
równości pomiędzy państwami UE oraz wewnątrz tych państw. Polski
szef Rady Ministrów podkreślił też potrzebę zwiększenia środków na in‑
nowacyjność i bezpieczeństwo, zarówno antyterrorystyczne, jak i w prze‑
strzeni internetowej. Zaznaczył przy tym, że bezpieczeństwo europejskie
powinno być „absolutnie spójne z NATO, naszym naczelnym, głównym
sojuszem w zakresie obronności”49.
Szczyt w Sybinie miał symboliczny wymiar. Odbywał się on 15 lat
po największym rozszerzeniu UE na wschód, w kraju, który 30 lat temu
był jeszcze po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Przyjęcie deklaracji nie
kończyło szczytu unijnego. Przywódcy dyskutowali jeszcze nad zarysem
unijnej strategii do 2024 roku.

47 Bardzo ważny problem europejski: co na szczycie w Sybinie mówiono o gospodarce? PolskieRadio.pl. https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2306119,Bardzo‑wazny‑problemeuropejski‑co‑na‑szczycie‑w‑Sybinie‑mowiono‑o‑gospodarce [data dostępu: 23.09.2019].
48 Unijny Szczyt w Rumunii. Premier Morawiecki: Jesteśmy w momencie, w którym będziemy opracowywać nową strategię dla Europy. wPolityce.pl. https://wpolityce.pl/polityka/445882unijny‑szczyt‑w‑rumunii‑zdjecia [data dostępu: 23.09.2019].
49 Ibidem.
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Wnioski
Premier Polski Mateusz Morawiecki na spotkaniu z premier Rumunii
Vioriką Dăncilą zapewniał, że „Rumunia jest dla Polski jednym z na‑
szych absolutnie kluczowych partnerów, zarówno na polu współpracy
gospodarczej, handlowej”, jak i „w zakresie polityki obronnej, kulturalnej
i szeroko rozumianej polityki europejskiej”50. W dyplomacji sfera dekla‑
ratywna jest często bardziej rozbudowana w porównaniu z tym, z czym
mamy do czynienia w rzeczywistości. Inaczej jest w stosunkach polsko
‑rumuńskich. Nie oznacza to, że w relacjach między państwami w pełni
wykorzystywany jest potencjał współpracy dwustronnej i że nie ma już
kwestii wymagających rozwinięcia czy uzupełnienia.
W XXI wieku relacje między Polską a Rumunią rozwijają się bardzo
dobrze, a co najważniejsze, w odniesieniu do istnienia wielu wspólnych
interesów, podejmowane są coraz ambitniejsze projekty współpracy,
jak Inicjatywa Trójmorza, format B9 czy trójstronny dialog Polska–Ru‑
munia–Turcja. Takie współdziałanie ma korzystny wpływ na stosunki
bilateralne, a także pozwala przenieść zagadnienia regionalne w UE na
wyższy poziom. Dlatego też ważne jest dalsze zacieśnianie współpracy
w ramach inicjatyw wielostronnych, co nie tylko umożliwia ukazanie
potencjału państw Europy Środkowej i Wschodniej i skuteczną realizację
ich interesów, ale też wzbogaca rozwój całej UE.
Dla Polski i Rumunii współpraca z USA, a także z UE, to kluczowe
dwa filary bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego,
jak również filary rozwoju gospodarczego i wzrostu inwestycji. Z kolei
wschodnia flanka NATO jest obszarem o istotnym znaczeniu dla umac‑
niania bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego w najbliższej
przyszłości. Do najważniejszych płaszczyzn polsko‑rumuńskiej współ‑
pracy pod koniec drugiej dekady XXI wieku należą ponadto: umacnianie
pozycji i dbanie o interesy obu krajów w ramach struktur unijnych,
zwłaszcza w zakresie polityki budżetowej i wspólnej polityki rolnej UE,
polityki spójności oraz bezpieczeństwa energetycznego, łączenie sił na
rzecz sprostania takim wyzwaniom UE, jak brexit, napływ uchodźców
z państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej czy kwestia przywódz‑
twa w UE, oraz skuteczne działania w odniesieniu do Europy wielu pręd‑
kości, tak by interesy i potrzeby państw Europy Środkowej i Wschodniej
nie zostały zepchnięte w UE na margines. Istotna jest także współpraca
w zakresie gospodarki, cyfryzacji, obronności, inwestycji, infrastruktury
i rozwoju obszarów wiejskich.
50 Premier Mateusz Morawiecki. Poprzez wymiar…
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Przystąpienie Bukaresztu do strefy Schengen korzystnie wpłynę‑
łoby na intensyfikację polsko‑rumuńskich relacji. Aby było to możliwe,
Rumunia, jak każdy kraj ubiegający się o dołączenie do tej strefy, musi
wykazać, że jest w stanie skutecznie bronić granic zewnętrznych Wspól‑
noty i współpracować z innymi krajami w zapewnieniu bezpieczeństwa
wewnętrznego. Polacy korzystają z wolnych granic od 2007 roku. Obecnie
mówi się o coraz większych perspektywach, jeżeli chodzi o przystąpienie
do strefy Schengen Bułgarii i Rumunii. Parlamentarzyści europejscy
przekonują, że oba kraje spełniają odpowiednie warunki od 2011 roku
i choć już teraz dzielą część obowiązków związanych z przynależnością
do tej strefy, mieszkańcy nie mogą cieszyć się z wynikających z tego
korzyści. Przyłączenie kraju do strefy Schengen wymaga jednomyślnej
zgody wszystkich państw członkowskich, której w tym przypadku póki
co brakuje. Wydanie takiej decyzji w wypadku Bułgarii i Rumunii byłoby
niezwykle pożądane, zwłaszcza że według raportu przygotowanego
przez jedną z komisji Parlamentu Europejskiego, kontrole graniczne
między tymi dwoma krajami a pozostałymi krajami Unii Europejskiej
hamują rozwój handlu i prowadzą do strat gospodarczych51.
Mówiąc jednym głosem państwa Europy Środkowej i Wschodniej,
w tym szczególnie Polska i Rumunia, które wywodzą swoje racje ze
wspólnych doświadczeń historycznych i które podobnie postrzegają
zarówno zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego, jak i wyzwa‑
nia związane z przyszłością Europy, są w stanie skuteczniej zadbać
o swoje interesy w UE i na arenie globalnej, niż działając w pojedynkę.
Przykładem jest chociażby inicjatywa dotycząca poprawek do unijnej
dyrektywy w sprawie Nord Stream 2 czy wspólne zabieganie o ko‑
rzystną perspektywę finansową UE. Z kolei najważniejszą wartością
dodaną takich przedsięwzięć jak Inicjatywa Trójmorza jest zapewnienie
politycznego poparcia na najwyższym szczeblu władz państwowych dla
inwestycji, które dotąd pozostawały zaniedbanym polem we współpracy
krajów regionu środkowoeuropejskiego. Trójmorze ma zatem charakter
proeuropejski i komplementarny wobec istniejących formatów integracji
regionalnej. Polska i Rumunia mogą mieć w związku z tym ważną rolę
do odegrania w strukturach zachodnioeuropejskich, jako katalizator
współpracy i promotor zbieżnych interesów państw regionu Europy
Środkowej i Wschodniej.

51 PE: Rumunia i Bułgaria powinny dołączyć do strefy Schengen. „Spełniły warunki”.
PolskieRadio.pl. https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2229116,PE‑Rumunia‑i‑Bulgaria‑po
winny‑dolaczyc‑do‑strefy‑Schengen‑Spelnily‑warunki [data dostępu: 23.09.2019].
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Selected Aspects of Polish‑Romanian Relations on the Political Level
in the Context of Membership in the European Union
Summary: The article addresses selected issues that constitute the main areas of PolishRomanian relations in the 21st century in the political dimension and in the broad sense
of security. Relations between Poland and Romania have been characterized in the context
of the membership of both countries in the European Union. Particular emphasis was
placed on the period of the Romanian Presidency, which lasted from January to the end
of June 2019. The article indicates the most important common interests of our countries,
the ways of their implementation, as well as potential opportunities for the development
of bilateral and multilateral cooperation. The article also takes into account the key chal‑
lenges that Poland and Romania must meet in connection with EU membership.
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Polska wobec Namibii
i jej niepodległości

Przedmiotem analizy w opracowaniu jest przede wszystkim stanowisko
Polski (tzn. władz państwowych) wobec Namibii prezentowane na forum
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i jej organów, a także innych
organizacji międzynarodowych, głównie Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości w Hadze. Poza tym ukazano i zinterpretowano formy
i skalę kontaktów Polski z namibijskim ruchem narodowowyzwoleń‑
czym. Problem został ukazany na tle ogólnej polityki zagranicznej Polski
wobec procesów dekolonizacji Afryki i zaangażowania się Polski na tym
kontynencie. Uwypuklono też rolę Polski w działaniach na rzecz niepod‑
ległości Namibii, w tym prowadzonych przez ONZ i zakończonych misją
pokojową w tym kraju w 1990 roku. Ramy czasowe opracowania wyzna‑
czają: zakończenie I wojny światowej i przyznanie Namibii niepodległości
w 1990 roku. Analizy problemu dokonano z perspektywy neorealistycz‑
nego paradygmatu w stosunkach międzynarodowych z uwzględnieniem
analizy systemowej.
Krótko w kwestii terminologii. Oficjalna nazwa Namibii w czasie
niemieckiego panowania kolonialnego (lata 1884–1915) brzmiała Nie‑
miecka Afryka Południowo‑Zachodnia (Deutsch‑Südwestafrika). Od
zakończenia I wojny światowej na forum organizacji międzynarodowych
posługiwano się nazwą Afryka Południowo‑Zachodnia (South West
Africa, rzadziej South‑West Africa) i taka obowiązywała do 1968 roku,
kiedy to w ONZ zaczęto używać określenia Namibia. Natomiast wła‑
dze południowoafrykańskie posługiwały się w dalszym ciągu nazwą
Afryka Południowo‑Zachodnia, a od końca lat 70. XX wieku używały
nazwy Afryka Południowo‑Zachodnia/Namibia (od konferencji kon‑
stytucyjnej w Windhoek w 1977 roku – Turnhalle Constitutional Conference).

390

Arkadiusz Żukowski

Południowa Afryka to potoczna nazwa Unii Południowej Afryki1,
dominium brytyjskiego istniejącego w latach 1910–1961, a od 1961 roku
państwa – Republiki Południowej Afryki.
Literatura dotycząca Namibii, a zwłaszcza działań na rzecz jej nie‑
podległości, jest niezwykle bogata, przede wszystkim jeśli chodzi o pub‑
likacje w języku angielskim2. W Polsce w zasadzie tylko jeden badacz,
a mianowicie Marek J. Malinowski, poświęcił Namibii dość obszerne
opracowania, wydane w latach 80. XX wieku, ujmując temat w kontek‑
ście światowej i regionalnej sytuacji w stosunkach międzynarodowych3.
Aktywność Polski nie stanowiła w tych książkach zasadniczego tematu
i była ukazana marginalnie.
Ogólnie i syntetycznie problematyka Namibii i konfliktu wokół tego
terytorium została przedstawiona w podręcznikach do historii dawnej
lub współczesnej stosunków międzynarodowych4. W ostatnich latach te‑
matyką z zakresu niepodległości Namibii z punktu widzenia współczes‑
nych dziejów stosunków międzynarodowych zajęli się badacze młodego
pokolenia5.Ważnym uzupełnieniem są publikacje dotyczące aktywności
Polski na forum ONZ6 i z zakresu polityki zagranicznej Polski, najczęściej
1 W okresie II RP i na początku lat 40. posługiwano się nazwą Unia Południowo
‑Afrykańska, zaś w okresie PRL, a także częściowo w III RP – Związek Południowej
Afryki.
2 Np. L. Cliffe: The Transition to Independence in Namibia. Boulder 1994; R. Dale: The
Namibian War of Independence 1966–1989: Diplomatic, Economic and Military Campaigns.
Jefferson 2014; C.J. Tsokodayi: Namibia’s Independence Struggle: The Role of United Nations.
Bloomington 2011; The South West Africa/Namibia Dispute: Documents and Scholarly Writings
on the Controversy between South Africa and the United Nations. Ed. J. Dugard. Berkeley 1973;
w języku rosyjskim zob.: A.I. Galybin: Namibiâ (Ûgo‑Zapadnaâ Afrika) v planah kolonizatorov 1946–1970 gg. Moskva 1971; Problema Namibii: sbornikstatej, dokumentov, materialov. Sost.
Û.I. Gorbunov. Moskva 1991.
3 M.J. Malinowski: Trudna droga Namibii do niepodległości. Warszawa 1981; Idem: Namibia, perspektywy pokoju i niepodległości. Warszawa 1989.
4 Np. J. Kukułka: Historia współczesna stosunków międzynarodowych. 1945–2000. War‑
szawa 2000.
5 Np. A. Szczepańska: Konstruktywne porozumienie? Wojna w Angoli a sprawa niepodległości Namibii. W: Wojna i wojskowość w piśmiennictwie i sztukach wizualnych. Red. K. Ka‑
strau, D. Kąkol, H. Walczak. Szczecin 2017, s. 157–170; A. Szczepańska: Znaczenie armii
obcych w konflikcie o niepodległość Namibii. W: Bezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard
power. Red. R. Korzeniowski, P. Schmidt. Olsztyn 2017, s. 72–84; A. Szczepańska: Koniec zimnej wojny na południu Afryki. Sprawa Namibii podczas negocjacji między Stanami Zjednoczonymi
a Związkiem Sowieckim (1987–1988). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018,
t. 100, s. 171–184; Eadem: Od Ongulumbashe do Cassingi – obozy wojskowe i cywilne Ludowej
Wyzwoleńczej Armii Namibii. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, t. 102,
s. 187–198.
6 Np. A. Abraszewski: Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych 1945–1975. War‑
szawa 1975; A. Abraszewski, P. Freyberg: Działalność Polski w ONZ. „Sprawy Międzyna‑
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w odniesieniu do dekolonizacji, pomocy dla krajów rozwijających się czy
ogólnie Afryki7, oraz inne8. Problematyka Namibii była też uwzględniana
w analizach poświęconych Południowej Afryce i apartheidowi9. Wzmianki
o udziale Polski w oenzetowskiej operacji pokojowej w Namibii prezento‑
wano w opracowaniach na temat operacji pokojowych i stabilizacyjnych
ONZ10. Ukazały się monografie11 i artykuły12 dotyczące udziału Polski
w tej operacji.
Po 1989 roku zagadnieniem stosunku Polski do Namibii i jej niepodle‑
głości, poza wspomnianymi publikacjami dotyczącymi udziału polskich
żołnierzy w misji pokojowej (1989–1990), praktycznie się nie zajmowano13.
rodowe” 1985, nr 10, s. 27–40; S. Parzymies: Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy. Red. J. Symonides. Warszawa
2006, s. 444–458; M. Ziemiański: Polska na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa 1975.
7 Np. W. Góralski: Polska a kraje rozwijające się w latach 1945–1970 (Problemy polityczno
‑dyplomatyczne). „Dzieje Najnowsze” 1986, nr 2, s. 61–107; J. Prokopczuk: Polityka Polski wobec krajów rozwijających się. Główne tendencje i etapy. W: Polityka zagraniczna Polski Ludowej
1944–1984. Warszawa 1986.
8 Np. Droga do niepodległości. Namibia – Zimbabwe. Warszawa 1979.
9 Np. J. Balicki: Historia Burów. Geneza państwa apartheidu. Wrocław 1980; T. Łęto‑
cha: Teoria i praktyka apartheidu. Warszawa 1966; J. Balicki: Republika Południowej Afryki –
kraj apartheidu. Warszawa 1967; Idem: Granice i spory terytorialne w Afryce. Warszawa 1973;
M.J. Malinowski: Białe mocarstwo Czarnego Lądu. Warszawa 1986; J. Balicki: Republika Południowej Afryki. Przemiany wewnętrzne i ich międzynarodowe uwarunkowania. Warszawa 1988;
Idem: Ekspansja RPA na Czarnym Lądzie. „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 10, s. 87–100.
10 Np. G. Ciechanowski: Operacje pokojowe ONZ w XX wieku. Toruń 2013; D. Koze‑
rawski: Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach
1973–1999. Konflikty, interwencje, bezpieczeństwo. Toruń 2012; M. Marszałek, J.T. Limanow‑
ski: Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. Geneza, struktura, planowanie. War‑
szawa 2011; L. Zapałowski: Operacje pokojowe ONZ. Kraków 1989.
11 K. Giłej: Sprawozdanie z działalności polskiej wojskowej jednostki logistycznej w Namibii.
Warszawa 1990; B. Ludwikowski: Namibia. Pomyślnie wypełniona misja pokojowa ONZ przy
znaczącym udziale Polaków. Warszawa 2009.
12 Np. J. Zuziak: Polski kontyngent wojskowy w Grupie Przejściowej Pomocy Narodów
Zjednoczonych dla Namibii (1989–1990). W: Wojsko polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych. Red. M. Marszałek, J. Zuziak. Warszawa 2010, s. 80–91.
13 Jako przykłady nielicznych wyjątków można wymienić podrozdział w pracy Arka‑
diusza Żukowskiego (A. Żukowski: Polsko‑południowoafrykańskie stosunki polityczne. Olsztyn
1998, s. 193–196), artykuł tego samego autora, gdzie temat występuje w kontekście stosun‑
ku Polski do apartheidu (A. Żukowski: Stosunek władz Polski Ludowej do apartheidu na forum
Organizacji Narodów Zjednoczonych. W: Afryka – pasja życia. Tom jubileuszowy dedykowany
dr. hab. Jackowi Łapottowi prof. US w 70. rocznicę urodzin. Red. E. Prądzyńska, A. Szczepańska
‑Dudziak, L. Buchalik. Żory 2019, s. 275–290), a także stronnicową wzmiankę w opraco‑
waniu Przemysława Gasztolda (P. Gasztold: Lost Illusions: the Limits of Communist Poland’s
Involvement in Cold War Africa. In: Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War. Eds. P.E. Muehlenbeck, N. Telepneva. London 2018, s. 197–220.
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*

*

*

Kwestia Namibii, a przede wszystkim zwierzchnictwa nad tym tery‑
torium, sięga okresu zakończenia I wojny światowej. Namibia stała się
terytorium mandatowym Unii Południowej Afryki na podstawie art. 22
ust. 6 Paktu Ligi Narodów (Covenant of the League of Nations)14. Sposób
sprawowania przez nią mandatu był kilkakrotnie kwestionowany, po raz
pierwszy – przez stałą Komisję Mandatową Ligi Narodów w związku
z powstaniem ludu Bondelzwarts w 1922 roku. Na III sesji Komisji,
w lipcu 1923 roku, powołano 3‑osobową komisję badań, która dokonała
wizji lokalnej. Polska delegacja przy Lidze Narodów nie zajmowała w tej
sprawie stanowiska15. Władze polskie wobec tego terytorium snuły w la‑
tach 30. XX wieku nawet plany kolonialne16.
W czasie II wojny światowej kwestia Namibii pozostawała w zawie‑
szeniu, ale po zakończeniu wojny była wielokrotnie przedmiotem obrad
ONZ, od początku istnienia tej organizacji, tzn. od I sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, trwającej w Londynie na początku 1946 roku, podczas
której Unia formalnie zgłosiła swoje prawo do określenia statusu Namibii.
Już w listopadzie 1946 roku delegat Polski w Radzie Powiernictwa Jan
Galewicz wypowiedział się przeciwko planowanej aneksji Namibii przez
Unię Południowej Afryki17. Jednakże Unia uchylała się od przekazania
tego terytorium pod system powiernictwa ONZ i dążyła do jego zaanekto‑
wania. Takie próby były czynione bezpośrednio przez premiera Unii Jana
Smutsa i południowoafrykańską delegację, którzy proponowali, aby Na‑
mibia została uznana przez społeczność międzynarodową za integralną
część Unii18. W tym czasie Unia przekazywała coroczne sprawozdania
z sytuacji w Namibii. W sprawie zawarcia układu powierniczego Zgroma‑
dzenie Ogólne ONZ podjęło, popierane przez delegację polską, rezolucje
14 Ustęp ten brzmiał: „W końcu, są takie terytoria, jak Afryka Południowo‑Zachodnia […], które wskutek słabej gęstości zaludnienia, niewielkiego obszaru, oddalenia od
ognisk cywilizacji, przyległości geograficznej do terytorium mandatariusza lub z innych
powodów mogłyby być rządzone najlepiej pod panowaniem ustaw mandatariusza jako
część nierozdzielna jego terytorium, z zastrzeżeniem jednak […] rękojmi w interesie lud‑
ności tubylczej”; J. Prokopczuk: Historia Afryki w zarysie. Warszawa 1964, s. 120. Należy
wspomnieć, że w czasie I wojny światowej (1915) wojska południowoafrykańskie zajęły
Namibię, ówczesną kolonię niemiecką.
15 S. Pienaar: South Africa and International Relations between the Two World Wars. The
League of Nations Dimension. Johannesburg 1987.
16 A. Żukowski: Polskie koncepcje kolonialne i osadnicze na Południu Afryki w okresie międzywojennym. „Przegląd Polonijny” 1999, z. 2, s. 93–107.
17 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1979. Informator. T. 5. Oprac. J. Potryas. Warsza‑
wa 1982, s. 239.
18 G.M. Carter: The Politics of Inequality: South Africa since 1948. London 1958, s. 383.
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z 14 grudnia 1946 roku, 1 listopada 1947 roku i 26 listopada 1948 roku19.
Po dojściu do władzy w Unii afrykanerskich nacjonalistów rząd tego
państwa odmówił udzielania dalszych informacji i przystąpił do aneksji
Namibii – w 1949 roku de facto inkorporował to terytorium. Od tego roku
do końca lat 80. władze południowoafrykańskie uznawały Namibię za
integralną część własnego państwa, nie przyjmowały do wiadomości re‑
zolucji ONZ w tej sprawie. Uważały Namibię za terytorium znajdujące się
pod jej czasową administracją. Podsumowując, Unia Południowej Afryki
konsekwentnie sprzeciwiała się poddaniu Namibii międzynarodowemu
systemowi powierniczemu przewidzianemu w rozdz. XII Karty Narodów
Zjednoczonych, a ponadto wprowadzała tam politykę dyskryminacji ra‑
sowej, w szczególności po 1948 roku, kiedy to oficjalną doktryną państwa
południowoafrykańskiego stał się apartheid.
*

*

*

Istotną rolę w kontekście problemu przyszłości Namibii odegrał Między‑
narodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Na IV sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, w grudniu 1949 roku, delegacja polska wraz z radziecką
domagały się podjęcia uchwały nakładającej na Unię obowiązek przeka‑
zania Namibii pod system powiernictwa. W wyniku głosowania sprawę
tę przekazano Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości20,
chociaż polski delegat twierdził, że decyzja ta pozbawiona była podstaw
faktycznych i prawnych. Wkrótce na forum ONZ opinia w tej sprawie zo‑
stała przez delegację polską jeszcze raz wypowiedziana i umotywowana:
„[…] akty podjęte przez rząd Unii stoją w jaskrawej sprzeczności z Kartą
NZ i zapadłymi już rezolucjami Ogólnego Zgromadzenia i […] w zasadzie
sprawa obowiązku przekazania obszaru Południowo‑Zachodniej Afryki
pod powiernictwo została już Kartą i tymi uchwałami Zgromadzenia
Ogólnego przesądzona”21. Jednakże decyzja Trybunału nakładająca na
rząd Unii określone obowiązki względem mandatu międzynarodowego
nad Namibią nie nakazywała przekazania tego terytorium pod system
19 W rezolucjach tych zalecano, aby terytorium Namibii zostało objęte systemem po‑
wiernictwa, i stwierdzano niewykonanie tych zaleceń przez rząd Unii. W pierwszej rezo‑
lucji wyrażono sprzeciw przeciwko inkorporacji tego terytorium przez Unię. Zob. Future
Status of South West Africa, 14 December 1946. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/65%28I%29 [data dostępu: 25.05.2019].
20 UN General Assembly Resolution 338, in which the International Court of Justice
was requested to give an opinion on the current international status of South West Africa,
submitted on 27 December 1949. http://www.icj‑cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=30
&case=10&code=sswa&p3=0 [data dostępu: 25.05.2019].
21 Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Warszawa [dalej: MSZ Warszawa], sygn.
15-187-19, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
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powiernictwa ONZ, a jedynie zabraniała Unii zmiany statusu manda‑
towego bez zgody ONZ22. Za tym ostatnim postanowieniem głosował
przedstawiciel Polski, sędzia Bohdan Winiarski, co centrala MSZ odebrała
jako działanie niezgodne z celami polskiej polityki zagranicznej.
Winiarski był przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Trybu‑
nale Sprawiedliwości w Hadze w latach 1946–196723. W 1946 roku został
zgłoszony przez rząd w Warszawie jako kandydat na sędziego. Przez okres
3‑letniej kadencji, jak twierdziło MSZ, lojalnie współpracował. W 1948
roku Winiarski kandydował na następną kadencję, na mocy swojego
członkostwa. Od tej pory MSZ nie miał żadnego wpływu na jego opinie
prawne24. W przypadku Namibii stały one w sprzeczności ze stanowi‑
skiem rządu polskiego. W lipcu 1966 roku Trybunał odrzucił wniosek
Etiopii i Liberii w sprawie ustanowienia prawnego zwierzchnictwa ONZ
w administrowaniu Namibią, w związku z samowolną zmianą zasad
mandatu przez RPA oraz ze stosowaniem na terytorium mandatowym
polityki apartheidu25. Winiarski ponownie głosował niezgodnie z oczeki‑
waniami rządu polskiego i opowiedział się „w rzeczywistości po stronie
władz południowoafrykańskich”26. Stałe Przedstawicielstwo Polski przy
ONZ stwierdziło, że wyrok Trybunału „wywołał głębokie rozczarowanie
i jest całkowicie pozbawiony podstaw”27. Z reguły jednak Polska z apro‑
batą przyjmowała orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli‑
wości w sprawie Namibii28. Trybunał ten należał do nielicznych organów
ONZ, w którym przedstawiciele Polski i Południowej Afryki głosowali
zgodnie.
Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
w sprawie Namibii wydane w 1966 roku miały istotne konsekwencje dla
22 Apartheid in the Union of South Africa. Ed. A.G. Mezerik. “International Review Ser‑
vice” 1960, Vol. 6, No. 57, s. 44.
23 Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w jej organizacjach wyspecjalizowanych.
Informator. Oprac. R. Jasica. Warszawa 1960, s. 8. W latach 1963–1965 Winiarski jako pierw‑
szy i jedyny Polak w historii zajmował stanowisko prezesa Międzynarodowego Trybuna‑
łu Sprawiedliwości w Hadze; zob. szerzej: J. Sandorski: Bohdan Winiarski. Prawo, polityka,
sprawiedliwość. Poznań 2004.
24 MSZ Warszawa, sygn. 15‑187‑19, k. 1, Notatka dla Ob. Ministra Skrzeszewskiego,
Haga 3.08.1950.
25 Za odrzuceniem wniosku głosowali przedstawiciele: Australii, Grecji, Francji Pol‑
ski, RPA i Włoch; por. Apartheid in the Union of South Africa…, s. 95.
26 M.J. Malinowski: Namibia. Perspektywy pokoju…, s. 128.
27 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1979…, s. 244.
28 Np. opinia z 21 lipca 1971 roku dotycząca nielegalności obecności RPA w Namibii;
zob. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Nami‑
bia (South‑West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). Advisory
Opinion of 21 June 1971. https://www.icj‑cij.org/files/case‑related/53/5597.pdf [data dostępu:
15.05.2019].
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przyspieszenia działań na rzecz niezależności, a następnie niepodległości
tego terytorium, prowadzonych na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ
i Rady Bezpieczeństwa ONZ29. Już 27 października 1966 roku Zgroma‑
dzenie Ogólne ONZ, przy poparciu Polski, przyjęło rezolucję 2145, w któ‑
rej podkreślono prawo mieszkańców Namibii do własnej państwowości
i niepodległości (nationhood and independence) oraz unieważniono mandat
RPA nad tym terytorium30.
*

*

*

Władze polskie postrzegały problem Namibii w szerszym kontekście –
wszystkich ówczesnych terytoriów zależnych. W 1949 roku, podczas
obrad I Komitetu ONZ, delegat Polski domagał się dla wszystkich ludów
kolonialnych przyznania niepodległości31. 27 października 1954 roku
delegat PRL Józef Winiewicz w Radzie Powierniczej jeszcze raz podkre‑
ślił stanowisko Polski dotyczące obszarów niesamodzielnych. Zgodnie
z Kartą Narodów Zjednoczonych ludy zależne powinny uzyskać niepod‑
ległość polityczną i to w nieodległej przyszłości32. W latach 50. i następ‑
nych dekadach delegacja polska niezmiennie wspierała uchwały ONZ
o prawie narodów kolonialnych do samostanowienia i niepodległości.
Popierano „konsekwentnie walkę narodu namibijskiego o jego prawo do
samostanowienia i niepodległości”33. W stosunku do władz Południowej
Afryki używano określenia reżym, a jego działania w Namibii nazywano
rasistowskimi praktykami. Wzywano rząd południowoafrykański do roz‑
poczęcia negocjacji z ONZ w celu poddania Namibii międzynarodowemu
systemowi powiernictwa.
W przełomowym dla Afryki roku 1960 delegat Polski Mieczysław
Blusztajn domagał się w Radzie Powierniczej pozbawienia Unii Połu‑
dniowej Afryki prawa do administrowania Namibią i przyznania jej
niepodległości34. Polska aktywnie uczestniczyła w uchwaleniu przez
29 Dla przykładu Rada Bezpieczeństwa ONZ w latach 70. i 80. podjęła wiele rezolucji
w kwestii Namibii: Resolution 276, 30 January 1970; Resolution 385, 30 January 1976; Re‑
solution 431, 27 July 1978; Resolution 432, 27 July 197; Resolution 435, 29 September 1978;
Resolution 439, 13 November 1978; Resolution 532, 31 May 1983; Resolution 539, 28 October
1983; Resolution 566, 19 June 1985; Resolution 601, 30 October 1987; Resolution 629, 16 Janu‑
ary 1989; Resolution 640, 29 August 1989.
30 UN General Assembly Resolution 2145, 27 October 1966. https://documents‑ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/004/48/IMG/NR000448.pdf?OpenElement [data dostępu: 25.05.2019].
31 J. Prokopczuk: Polityka Polski wobec krajów rozwijających się…, s. 173–174.
32 Zagadnienia polityki międzynarodowej. Warszawa 1955, s. 609.
33 MSZ Warszawa, sygn. B‑20, 53‑1‑75. W stosunku do ludności zamieszkującej Nami‑
bię określenie „naród namibijski” było pozbawione przesłanek etnicznych.
34 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1979…, s. 240.
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Zgromadzenie Ogólne ONZ na IV sesji, 14 grudnia 1960 roku, Deklaracji
w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym,
tzw. deklaracji dekolonizacyjnej. W następnym roku Polska została człon‑
kiem Komitetu ds. Realizacji Deklaracji Dekolonizacyjnej, składającego się
z 17, a następnie 24 państw. Udział Polski w pracach Komitetu odbierano
jako wyraz uznania dla zajmowanego przez nią stanowiska w sprawie
dekolonizacji. Polska była m.in. współtwórcą rezolucji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, wydanej w grudniu 1961 roku, w której domagano się
zniesienia dyskryminacji rasowej na terytoriach niesamodzielnych35.
Poza tym Polska wsparła rezolucję 1702 Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
z 19 grudnia 1961 roku, dotyczącą ustanowienia Specjalnego Komitetu
ds. Afryki Południowo‑Zachodniej do realizacji Deklaracji w sprawie
przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym, z podkreśle‑
niem dążeń niepodległościowych mieszkańców Namibii36.
Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 1966 roku
stały się punktem zwrotnym w kontekście zwierzchnictwa, a następnie
niepodległości Namibii. 27 października 1966 roku Zgromadzenie Ogólne
ONZ przyjęło rezolucję (2145) pozbawiającą RPA prawa do administrowa‑
nia Namibią. W następnym roku powołało do życia Radę ONZ ds. Afryki
Południowo‑Zachodniej (UN Council for South West Africa), od 1968
roku pod nazwą Rada ONZ ds. Namibii, której zadaniem było przejęcie
zarządzania tym terytorium, a następnie określenie jego przyszłości.
Polska jako jej członek (od 1972 roku)37 potępiała okupację Namibii przez
RPA i podkreślała jej nielegalny charakter. W ramach prac Rady ONZ ds.
Namibii przedstawiciele Polski uczestniczyli w tzw. sesjach wyjazdowych
na terenie Zambii, Tanzanii i Zairu oraz innych państw afrykańskich38.
Sesje te wykorzystywano też do regulowania spraw z zakresu stosunków
bilateralnych, politycznych, a przede wszystkim gospodarczych39.
Rok 1966 stanowił cezurę również dlatego, że w sierpniu, po nieuda‑
nych dyplomatycznych próbach, Organizacja Ludu Afryki Południowo
‑Zachodniej (South West Africa People’s Organization, SWAPO), namibijski
35 Od kwietnia 1970 roku komitetowi przewodniczył przedstawiciel Polski, Tadeusz
Strulak.
36 UN General Assembly Resolution 1702, 19 December 1961. https://documents‑dds‑
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/167/55/IMG/NR016755.pdf?OpenElement [data dostępu: 15.05.2019].
37 A. Abraszewski: Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych…, s. 150. Członkostwo
w tej Radzie interpretowano jako wyraz bardziej aktywnej polityki Polski na arenie mię‑
dzynarodowej, co również przełożyło się na jej zaangażowanie w sprawy Namibii.
38 Na sesjach wyjazdowych m.in. zapoznawano się z sytuacją w obozach uchodźców
z Namibii; zob. M. Vyshinsky: Southern Africa: Apartheid, Colonialism, Aggression. Moscow
1987, s. 79.
39 MSZ Warszawa, sygn. Namibia 44‑1‑73.
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ruch narodowowyzwoleńczy, rozpoczęła zbrojną walkę o niepodległość.
Powołano do życia zbrojne ramię SWAPO, Ludową Armię Wyzwoleń‑
czą Namibii (People’s Liberation Army of Namibia, PLAN). 26 sierpnia
1966 roku siły partyzanckie SWAPO zaatakowały wojska południowo‑
afrykańskie w Omugulugwombashe w Namibii. Atak jest uważany za
początek wojny o niepodległość. Na cześć tej bitwy 26 sierpnia został
uznany przez ONZ Dniem Namibii (obecnie tego dnia obchodzone jest
święto państwowe Namibii – Dzień Bohaterów).
W 1968 roku Polska na XXIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
poparła uchwałę w sprawie sankcji przeciwko RPA w związku z jej po‑
lityką w Namibii (m.in. utworzeniem siedmiu bantustanów) – „Uchwała
apelowała o udzielenie pomocy politycznej i materialnej ruchowi wyzwo‑
leńczemu w Południowej Afryce, a także zwracała się do Rady Bezpie‑
czeństwa, by drogą sankcji zmusiła RPA do wykonania uchwał ONZ”40.
W 1970 roku Polska poparła rezolucję 276 Rady Bezpieczeństwa ONZ,
w której stwierdzono, że trwająca obecność RPA w Namibii jest nielegalna
(w związku z naruszeniem prawa jej ludności do samostanowienia)41.
Na początku lat 70. Polska negatywnie wypowiadała się w sprawie
dialogu sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima, jaki ten prowa‑
dził na temat Namibii z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa z rządem
RPA. Wzywano też do zastosowania metod i środków postępowania,
które spowodują wprowadzenie w życie rezolucji ONZ, czyli wycofanie
się RPA z Namibii i przyznanie jej niepodległości. Stanowisko takie pod‑
trzymywano w następnych latach. Minister spraw zagranicznych PRL
Stefan Olszowski na XXX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1975 roku
uznał okupację Namibii przez RPA, tak samo jak politykę apartheidu,
za przykład „naruszania zasad niepodzielności pokoju i pokojowego
współistnienia, samostanowienia narodów, postępu społecznego”42.
Rok później wzywał na forum ONZ do zdecydowanego poparcia przez
społeczność międzynarodową działań mających zagwarantować Namibii
niepodległy byt. Polska delegacja opowiadała się za uznaniem enklawy
Walvis Bay za integralną część Namibii (m.in. poparła rezolucję 432 Rady
Bezpieczeństwa ONZ z 27 lipca 1978 roku).
Wzywając do pełnego i niezwłocznego wykonania uchwał i rezolucji
ONZ w sprawie Namibii, posługiwano się nie tylko argumentacją prawną
(wskazywano m.in. nielegalność okupacji, łamanie praw człowieka).
Przedstawiciel Polski przy ONZ Henryk Jaroszek podczas debaty w Ra‑
40 A. Abraszewski: Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych…, s. 83.
41 Security Council Resolution 276, 1970. http://www.icj‑cij.org/docket/files/55/5595.
pdf [data dostępu: 15.05.2019] .
42 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944–1979…, s. 246.
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dzie Bezpieczeństwa na początku 1976 roku oświadczył: „[…] solidarność
z narodami walczącymi o wolność jest jedną z podstawowych zasad pol‑
skiej polityki zagranicznej. Wynika ona zarówno z ideologicznych i poli‑
tycznych przesłanek socjalizmu, jak i narodowych tradycji, »walki o naszą
i waszą wolność«”43. Podkreślił też, że „okupacja Namibii może mieć
niebezpieczne konsekwencje dla pokoju na kontynencie afrykańskim”44.
W latach 60. i 70., przy poparciu Polski, RPA przestała być członkiem
wielu agend ONZ i nie mogła brać udziału w konferencjach organizowa‑
nych pod auspicjami ONZ. Kwestie wykluczenia RPA z ONZ wiązały się
także z ważnością pełnomocnictw delegacji RPA, które zostały im cofnięte
rezolucją 3206 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 30 września 1974 roku45.
W latach 70. i 80. przedstawiciele Polski przy ONZ wspierali działania
zmierzające do przeprowadzenia pod egidą ONZ wyborów w Namibii,
tzn. wcielenia w życie rezolucji 435 Rady Bezpieczeństwa z października
1978 roku, m.in. powołania tzw. Grupy Pomocniczej ONZ Okresu Przej‑
ściowego (United Nations Transitional Assistance Group, UNTAG).
Poparcie udzielane działaniom ONZ w kwestii Namibii rodziło prob‑
lemy związane z zajęciem stanowiska w sprawie umów międzynarodo‑
wych, których stroną była Namibia. Zgodnie z zaleceniami ONZ państwa
członkowskie powinny uznawać tylko te porozumienia międzynarodowe
dotyczące Namibii, których stroną była Rada ONZ ds. Namibii. Chodziło
tutaj m.in. o reprezentowanie interesów Namibii na konferencji prawa
morskiego oraz ochrony zasobów biologicznych południowo‑wschodniego
Atlantyku. Wcześniej bowiem Polska nie kwestionowała roszczeń RPA do
reprezentowania interesów Namibii przy podpisywaniu i ratyfikowaniu
umów międzynarodowych. Przykładem zmiany stanowiska były na
początku lat 70. konferencje wyspecjalizowanej agendy ONZ, Między‑
rządowej Morskiej Organizacji Doradczej (Inter‑Governmental Maritime
Consultative Organization, IMCO), na które zapraszano RPA, chociaż nie
należała do jej członków. W listopadzie 1972 roku w Radzie IMCO Polska,
wraz z ZSRR, Indiami i Algierią, głosowała przeciwko utrzymywaniu
współpracy z RPA46. Nieoficjalnie jednak korzystała z portów południowoafrykańskich, zwłaszcza w Walvis Bay i Kapsztadzie.
Innym problemem związanym z zasobami biologicznymi południowo
‑wschodniego Atlantyku były rabunkowe połowy wzdłuż wybrzeża
namibijskiego w latach 70. i na początku lat 80., w których udział brały
Polska i ZSRR, a także m.in. Hiszpania, Japonia. Nie było to jednak
43 W. Weggi: Wojna o Wybrzeże Szkieletów. Warszawa 1985, s. 207–208.
44 Ibidem, s. 208.
45 J. Sandorski: Pełnomocnictwa w ONZ. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, z. 2, s. 126, 131.
46 R. Bissell: Apartheid and International Organizations. Boulder 1977, s. 154.
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przedmiotem zainteresowania ONZ, a RPA nie ingerowała w zasadzie
w wielkość połowów47.
*

*

*

Zajmowane przez Polskę stanowisko wobec polityki apartheidu oraz
Namibii miało bezpośredni związek z przychylnym stosunkiem Polski
do wszystkich ruchów niepodległościowych o orientacji komunistycz‑
nej i socjalistycznej. Już w latach 50. polska delegacja na forum ONZ
uzasadniała legalność działania ruchów narodowowyzwoleńczych oraz
zgłaszała propozycje, aby ONZ udzieliła im poparcia politycznego i mo‑
ralnego. Dopiero jednak na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1966
roku, z inicjatywy Polski i Czechosłowacji, podjęto uchwałę o prawie
narodów do samostanowienia, co miało potwierdzać legalność walki
zbrojnej ludów kolonialnych, którym odmawiało się tego prawa48. Polska
była współinicjatorem rezolucji wzywających do nieudzielania poparcia
państwom kolonialnym na południu Afryki w zwalczaniu tamtejszych
ruchów narodowowyzwoleńczych. Natomiast na XXVII sesji Zgromadze‑
nia Ogólnego ONZ w 1972 roku uchwalono rezolucję, aprobowaną przez
Polskę, o uznaniu organizacji niepodległościowych za wyłącznych repre‑
zentantów ludności zamieszkującej te terytoria. 12 grudnia następnego
roku za jedynego autentycznego przedstawiciela ludności Namibii ONZ
uznała SWAPO49.
W kolejnych latach delegacja polska popierała działania zmierzające
do przyznania SWAPO pełnoprawnego członkostwa w wyspecjalizowa‑
nych agendach ONZ oraz statusu obserwatora w pracach Zgromadzenia
Ogólnego ONZ. Ponadto głosowała za rezolucjami podkreślającymi
legalność walki politycznej i militarnej tego namibijskiego ruchu narodo‑
wowyzwoleńczego.
Treść i argumentacja ówczesnych wystąpień władz polskich popierają‑
cych ruchy narodowowyzwoleńcze pokrywała się w zasadzie z polityczną
retoryką uprawianą w ZSRR i pozostałych krajach bloku wschodniego.
Stojąc na stanowisku „internacjonalizmu proletariackiego”, akcentowano
solidarność z narodami walczącymi z kolonializmem i dyskryminacją
rasową oraz potrzebę ich wspierania. Ilustrację stanowić może fragment
przemówienia wiceministra spraw zagranicznych Mariana Naszkow‑
47 W 1977 roku doszło jednak na tym tle do sporów, które przybrały formę tzw. woj‑
ny o ryby (fish war); zob. SWA Fishermen Call for Action Against Russians. “The Cape Times”
18.07.1977, s. 1.
48 M. Ziemiański: Polska na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych…, s. 7.
49 UN General Assembly Resolution 3111, 12 December 1973. https://documents‑dds‑
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/281/83/IMG/NR028183.pdf?OpenElement [data do‑
stępu: 15.05.2019].
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skiego podczas obrad VI Komisji ONZ 26 października 1952 roku: „De‑
legacja Polski, delegacja kraju, który zaznał goryczy wiekowej niewoli,
a który dzisiaj jednoczy wysiłki całego swego narodu w dziele budowy
wolnego i szczęśliwego życia, śledzi z najgłębszą sympatią marsz ludów
zależnych ku wolności i gorąco popiera ich aspiracje”50. Natomiast I se‑
kretarz PZPR Władysław Gomułka w kontekście walki narodowowyzwo‑
leńczej wzmiankował o oporze kolorowej ludności Unii przeciwko „raso‑
wej dyskryminacji i dzikiej eksploatacji”51. Sformułowania te stanowiły
odbicie podstawowych zasad polskiej polityki zagranicznej. Wśród trzech
priorytetów – oprócz jedności ze światem socjalistycznym i pokojowego
współistnienia z państwami kapitalistycznymi – wymieniano solidarność
z ruchami narodowowyzwoleńczymi52.
Problematyka walki o niepodległość w krajach Azji i Afryki była
przedmiotem obrad Sejmu PRL oraz zjazdów PZPR i posiedzeń KC PZPR,
a także rządu, zwłaszcza w latach 50. i 60. W przemówieniach podkreślano, jak ważna jest likwidacja systemu kolonialnego i jak duże nadzieje
są w tym zakresie wiązane z udziałem ZSRR. Dążenia niepodległoś‑
ciowe ludów Afryki traktowano jako „jeden z frontów walki socjalizmu
z kapitalizmem”53. Formułowano też tezy o integralnym związku walki
o niepodległość z walką o pokój. Ponadto uważano, że ruchy narodo‑
wowyzwoleńcze odgrywają ważną rolę w światowym procesie rewo‑
lucyjnym. Minister spraw zagranicznych Adam Rapacki wskazywał na
jedność państw obozu socjalistycznego w tych kwestiach na forum ONZ
i innych organizacji międzynarodowych54.
Przychylano się do założenia, że „konflikt wewnętrzny w RPA […]
oraz towarzyszące mu szerokie reperkusje ogólnoafrykańskie i między‑
narodowe sytuować należy w rozległym kontekście sytuacji światowej”55.
Panowało przekonanie, że RPA jest dla państw zachodnich najważ‑
niejszym sojusznikiem w Afryce i stanowi „główną opokę wpływów
mocarstw kapitalistycznych”56. Jej siła ekonomiczna i militarna była
50 W obronie pokoju i niepodległości narodów. Z obrad VII Sesji ONZ. Warszawa 1954,
s. 218–232.
51 W. Gomułka: XV Sesja ONZ. Przemówienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wywiady.
Przemówienie na Sejmie PRL. Warszawa 1960, s. 112.
52 S. Stanisławska: Geneza polityki zagranicznej Polski Ludowej. W: 20 lat polityki zagranicznej Polski Ludowej. Warszawa 1964, s. 12.
53 M.J. Malinowski: Polska wobec walki narodów Afryki z kolonializmem. W: 20 lat polityki…, s. 403.
54 T. Rduch: Polska wobec problemu dekolonizacji i stosunków z krajami rozwijającymi się
w latach 1945–1960. W: Polska w świecie. Z zagadnień polskiej polityki zagranicznej. Red. J. Prze‑
włocki. Katowice 1984, s. 95.
55 M.J. Malinowski: Białe mocarstwo…, s. 272.
56 M.J. Malinowski: Republika Południowej Afryki…, s. 303.

401

Polska wobec Namibii i jej niepodległości

wykorzystywana do dławienia praw większości afrykańskiej nie tylko
w samej RPA, ale także w innych państwach regionu. Tamtejsze ruchy
narodowowyzwoleńcze, a szczególnie w RPA i Namibii, miały zatem
pełnić funkcję „czynnika antyimperialistycznego”; obalenie apartheidu
i wprowadzenie systemu o orientacji socjalistycznej oznaczałyby kres
wpływów polityczno‑ekonomicznych państw zachodnich w tej części
świata. Zwycięstwo to miało stanowić istotny krok w stronę „ostatecznej
likwidacji kapitalizmu i imperializmu”57.
Władze Polski stosowały retorykę ideologiczną, ale w praktyce kiero‑
wały się daleko posuniętym pragmatyzmem. Popierały na płaszczyźnie
politycznej, ale w miarę możliwości materialnych, walkę krajów i naro‑
dów afrykańskich o uniezależnienie się od imperializmu, kolonializmu
i neokolonializmu oraz ich dążenia do realizacji postępowych przemian
wewnętrznych.
*

*

*

Oceniając skalę zaangażowania Polski w pomoc dla namibijskiego
ruchu narodowowyzwoleńczego SWAPO, trzeba mieć na uwadze, że
kwestie te znajdowały się na marginesie priorytetów ówczesnej polityki
zagranicznej państwa. Dwustronne kontakty sięgają 1962 roku, kiedy
to Polska przygotowała dwa stypendia dla członków SWAPO umożli‑
wiające studiowanie medycyny w Polsce. Jedną ze studentek Akademii
Medycznej w Warszawie była Libertina I. Amathila. Została pierwszą
Afrykanką, która uzyskała dyplom uniwersytecki z medycyny (1969).
Poza tym w okresie walki o niepodległość oraz w niepodległej Namibii
piastowała wysokie stanowiska w SWAPO i w rządzie58. Podaje się, że
do 1986 roku Polska wspierała SWAPO, przekazując na rzecz organizacji
lekarstwa, namioty, ciężarówki, a także broń i amunicję. Ponadto przyjęła
60 rannych partyzantów SWAPO na leczenie59. Przywódca SWAPO Sam
57 J.A. du Plessis: South Africa. The Link of Terror. “Study Report” [Pretoria] 1977,
No. 7, s. 7.
58 W okresie walki o niepodległość przebywała w Tanzanii, gdzie w 1970 roku objęła
urząd zastępcy przewodniczącego ds. zdrowia i opieki społecznej w Komitecie Central‑
nym SWAPO. Została też wybrana przewodniczącą Rady Kobiet SWAPO. Bezpośrednio
przed uzyskaniem przez Namibię niepodległości była członkiem Zgromadzenia Konsty‑
tucyjnego. W wolnej Namibii została deputowaną Zgromadzenia Narodowego, była mi‑
nistrem ds. rządu regionalnego i lokalnego oraz mieszkalnictwa (1990–1996), ministrem
zdrowia i opieki społecznej (1996–2005) oraz wicepremierem (2005–2010) . Zob. L.I. Amathi‑
la: Making a Difference. Windhoek 2012; M. Liswaniso: Dr. Libertine Inaviposa Amathila – The
first Namibian Women Physician and Deputy Prime‑Minister (1940…). https://neweralive.na/
posts/dr‑libertine‑inaviposa‑amathila‑the‑first‑namibian‑women‑physician‑and‑deputyprime‑minister‑1940 [data dostępu: 15.05.2019].
59 P. Gasztold: Lost Illusions…
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Nujoma prowadził korespondencję z I sekretarzem KC PZPR czy z am‑
basadorami Polski w Afryce Subsaharyjskiej. Komitet Centralny PZPR
przygotowywał materiały dotyczące SWAPO60.
Pod koniec lat 80., podobnie jak w przypadku pomocy dla krajów
rozwijających się, pomoc Polski dla SWAPO zdecydowanie się zmniej‑
szyła i w zasadzie jedyną jej formą pozostały stypendia studenckie. Tym
niemniej w 1986 roku 13 członków SWAPO było leczonych w szpitalach
Warszawy i innych polskich miast61. W latach 80. zmniejszyła się też
liczba i waga kontaktów Polski ze SWAPO. Warto jednak podkreślić, że
wsparcie Polski dla SWAPO na tle pomocy dla innych ruchów narodowo‑
wyzwoleńczych było znaczące, jako przykład można wskazać chociażby
Afrykański Kongres Narodowy (African National Congress, ANC) w Po‑
łudniowej Afryce czy Front Wyzwolenia Narodowego (Front de Libéra‑
tion Nationale, FLN) w Algierii. Są też relacje, bazujące na informacjach
z polskiego MSZ oraz ze SWAPO, że niektórzy polscy emigranci, którzy
przybyli do RPA na początku lat 80. przez Austrię, „wstąpili do armii
południowoafrykańskiej i walczyli w wojnie przeciwko namibijskim
bojownikom niepodległościowym”62.
Według polskiego MSZ: „W okresie walki o niepodległość Polska
utrzymywała żywe kontakty z działaczami ruchu narodowowyzwoleń‑
czego Namibii SWAPO, zarówno poprzez biuro tej organizacji w Berlinie,
jak i ambasady polskie w Tanzanii, Zimbabwe oraz Angoli. Polska udzie‑
lała też pomocy w zakresie opieki medycznej (dot. ok. 100 partyzantów
SWAPO) i szkolenia kadr. W ramach puli stypendialnej tzw. »Funduszu
AFRICA« kilkudziesięciu młodych Namibijczyków ukończyło studia
wyższe w Polsce. […] Wśród przedstawicieli starszego pokolenia elity rzą‑
dzącej Namibii nadal żywa jest pamięć o polskiej solidarności i pomocy
w okresie walki narodu namibijskiego o niepodległość”63. O poziomie
kontaktów świadczyły dwie wizyty przywódcy SWAPO i późniejszego
prezydenta Namibii Nujomy w Polsce (w 1977 i 1981 roku).
W swojej autobiografii Nujoma tylko raz wspomina Polskę, w kontek‑
ście przyznawania przez nią stypendiów studenckich członkom SWAPO64.
60 Np. Pismo S. Nujomy do I sekretarza KC PZPR z dn. 4.12.1979 roku; Pismo S. Nujo‑
my do tow. Ambasadora PRL w Luandzie z dn. 15.12.1980 roku; Memorandum o SWAPO
z 1986 roku – KC PZPR; zob. P. Gasztold: Lost Illusions…
61 Ibidem.
62 K. Christiaens, I. Goddeeris: Solidarność i Trzeci Świat. Cz. 2: Taktyczne sojusze z kluczowymi ruchami lat osiemdziesiątych XX wieku. „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, s. 262.
63 Namibia. https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/afryka/
stosunki_dwustronne_afryka/namibia [data dostępu: 15.05.2019].
64 S. Nujoma: Where Others Wavered [autobiografia]. London 2001, s. 132.
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Oprócz Polski wymienił też Finlandię, Nigerię, USA i ZSRR. Podaje się
też, że Namibijczycy w Polsce studiowali pracę socjalną (socialwork)65.
Z kolei, według Malinowskiego, poza polityczną aktywnością na
forum ONZ zainteresowanie Polski w sprawy Namibii było niewielkie,
zwłaszcza w porównaniu z większością państw obozu socjalistycznego;
obejmowało m.in. wspieranie ruchu narodowowyzwoleńczego, party‑
cypowanie w Funduszu ONZ dla Namibii (UN Fund for Namibia) czy
uczestnictwo w programie oświaty i szkolenia zawodowego. Jak infor‑
mował stały przedstawiciel Polski w ONZ Bogusław Ludwikowski, na
XXIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1975 roku Polska głosowała
za rezolucją zalecającą państwom członkowskim wydanie znaczka z oka‑
zji Dnia Namibii, wskazując: „Celowość takiego przedsięwzięcia wynika
m.in. z faktu naszego wyjątkowo skromnego zaangażowania w dziedzi‑
nie pomocy ludności z terytoriów kolonialnych”66. W działalność pro‑
pagandową na rzecz przyznania niepodległości Namibii zaangażowany
był, utworzony w 1965 roku, Polski Komitet Solidarności z Narodami
Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, który statutowo wspierał dekolonizację
i ruchy narodowowyzwoleńcze.
Ponadto przedstawiciele władz polskich i wspomnianego Komitetu
brali udział w różnego rodzaju pracach i konferencjach dotyczących
Namibii organizowanych pod auspicjami ONZ lub innych organizacji
międzynarodowych. Przeważnie takie zjazdy kończyły się przyjęciem de‑
klaracji politycznej. Jednym z nich była konferencja nt. „Namibia i prawa
człowieka” w Dakarze w styczniu 1976 roku, na której Polskę reprezen‑
tował Adam Łopatka. Potępiono wówczas interwencję RPA w Angoli.
Komitet na arenie międzynarodowej współpracował głównie z Organi‑
zacją Solidarności Ludów Afryki i Azji (Afro‑Asian People’s Solidarity
Organization, A‑APSO). Podobną rolę jak Polski Komitet Solidarności
z Narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej pełniło, powstałe wcześniej,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko‑Afrykańskiej.
Podsumowując, w pierwszej połowie lat 60. kontakty władz polskich
z ruchami narodowowyzwoleńczymi na południu Afryki ograniczały
się do sporadycznych spotkań z ich przedstawicielami oraz do przy‑
znawania stosunkowo nielicznych stypendiów67. Sytuacja nie zmieniła
się zasadniczo w następnych dekadach. Skala pomocy materialnej, za‑
równo humanitarnej, jak i wojskowej, dla ruchów niepodległościowych
na południu Afryki, uwzględniając takie kraje, jak Angola, Mozambik
65 D. Herbstein, J. Everson: The Devils Are among Us: The War for Namibia. London
1989, s. 48.
66 MSZ Warszawa, sygn. B-20, 53-1-75.
67 MSZ Warszawa, sygn. 1964, 24/63, 2212. Niekiedy udzielano skromnej pomocy ma‑
terialnej, np. uchodźcom angolańskim w Kongo.

404

Arkadiusz Żukowski

czy Rodezja (Zimbabwe), była ze strony polskiej minimalna. Publikacje
zachodnie nawet nie wymieniają Polski jako państwa uczestniczącego
w programach pomocy tym ruchom68 lub podają, że rola ta była znikoma
(„military/security role is almost minimal”)69. Polska nie wpłacała nawet
symbolicznych kwot na specjalny fundusz Organizacji Jedności Afrykań‑
skiej, przeznaczony na pomoc dla ruchów narodowowyzwoleńczych na
południu Afryki.
*

*

*

Mimo licznych rezolucji ONZ w sprawie przyznania niepodległości
Namibii (prób implementacji rezolucji 435 Rady Bezpieczeństwa) dopiero
zmiana stanowisk dwóch supermocarstw – Stanów Zjednoczonych
i ZSRR – powstrzymała eskalację konfliktu w Namibii i innych lokalnych
konfliktów na południu Afryki70. Z inicjatywy tych supermocarstw do‑
szło do wielostronnych rokowań i po długich negocjacjach, 22 grudnia
1988 roku RPA, Kuba i Angola podpisały w Nowym Jorku porozumie‑
nie, na mocy którego RPA zobowiązała się do wycofania swoich wojsk
z Namibii, a Kubańczycy mieli opuścić Angolę. Z kolei w Namibii miały
się odbyć pierwsze demokratyczne (wielorasowe) wybory, pod nadzorem
ONZ, a kraj ten miał uzyskać niepodległość.
W wyniku tych porozumień 1 kwietnia 1989 roku nastąpiło wprowa‑
dzanie w życie rezolucji 435 Rady Bezpieczeństwa, rozpoczęto tworzenie
Grupy Pomocy ONZ Okresu Przejściowego (UNTAG) i realizację planu
pokojowego dla Namibii. UNTAG w Namibii była operacją pokojową
nowej generacji. Siły pokojowe ONZ nie tylko odpowiadały za utrzyma‑
nie pokoju, ale także monitorowały proces polityczny uzyskiwania przez
Namibię niepodległości71.
Od maja 1989 do kwietnia 1990 roku w ramach wojskowego pionu lo‑
gistycznego UNTAG misję w Namibii pełniła polska jednostka wojskowa
68 Africa and International Communism. Ed. D.E. Albright. Indianapolis 1980; E.J. Feuchtwanger, P. Nailor: The Soviet Union and the Third World. London 1981; I. Greig: The Communist Challenge to Africa: An Analysis of Contemporary Soviet, Chinese and Cubas Policies. Sand‑
ton 1977; M.S. Radu: Eastern Europe and Sub‑Saharan Africa. In: The Red Orchestra: The Case
of Africa. Vol. 2. Ed. D.L. Bark. Stanford 1988, s. 68–81; C. Young: Ideology and Development
in Africa. New Haven–London 1982.
69 S.T. Hosmer, T.W. Wolfe: Soviet Policy and Practice Toward Third World Conflicts. Lexington 1983, s. 223.
70 M.J. Malinowski: Namibia. Perspektywy pokoju…, s. 220. Przełomowe okazało się
spotkanie na szczycie Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Reagana w Moskwie w dniach
29 maja – 3 czerwca 1988 roku, na którym obaj przywódcy zgodzili się, że należy dopro‑
wadzić do pokojowego uregulowania konfliktów na południu Afryki.
71 M. Kowalewski: Kryzys i rozwój operacji pokojowych. „Sprawy Międzynarodowe”
1995, nr 1, s. 102.
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zajmująca się transportem i zaopatrzeniem żołnierzy oraz personelu cy‑
wilnego UNTAG72, a po uzyskaniu niepodległości przez Namibię zabez‑
pieczała ich wycofanie. Polska była także reprezentowana wśród delegacji
wojskowych obserwatorów monitorujących proces pokojowy w Namibii73.
O wadze, jaką do tej misji pokojowej przywiązywały władze polskie,
świadczy obecność w dowództwie UNTAG płk. Bolesława Izydorczyka,
szefa Wojskowych Służb Informacyjnych. Ponadto w czasie wyborów
w Namibii, w listopadzie 1989 roku, przebywała tam 30‑osobowa grupa
Polaków jako obserwatorów, głównie z MSZ oraz instytucji zajmujących
się problemami Afryki (m.in. Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych).
W operacji pokojowej w Namibii wzięło udział prawie 8 tys. woj‑
skowych i cywilów ze 109 państw świata74. Jej uwieńczeniem było
proklamowanie niepodległości Namibii 21 marca 1990 roku, z udziałem
prezydenta RPA Frederika Willema de Klerka, szefów dyplomacji Stanów
Zjednoczonych i ZSRR – Jamesa Bakera i Eduarda Szewardnadze oraz
sekretarza generalnego ONZ Pereza de Cuellara.
*

*

*

Polska uznała Namibię z dniem proklamowania jej niepodległości
21 marca 1990 roku, nawiązując jednocześnie stosunki dyplomatyczne. W Namibii akredytowany jest ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Pretorii, natomiast w Polsce – ambasador Republiki Namibii rezydujący
w Berlinie.
*

*

*

Kwestia Namibii (administrowanej/okupowanej przez władze południo‑
woafrykańskie) była wielokrotnie przedmiotem obrad ONZ, od początku
istnienia tej organizacji, tzn. od I sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
w Londynie na początku 1946 roku75, a także działań politycznych i mi‑
litarnych mocarstw światowych i ich sojuszników. Polska zdecydowanie
sprzeciwiała się zwierzchnictwu Południowej Afryki nad tym terytorium
i stosowaniu tam polityki dyskryminacji rasowej (od 1948 roku – apart‑
heidu). Wspierała wysiłki dotyczące ustanowienia nad Namibią systemu
72 K. Giłej: Sprawozdanie z działalności polskiej wojskowej jednostki logistycznej w Namibii.
Warszawa 1990, s. 5–6; Misje pokojowe WP poza granicami kraju. Warszawa 1995, s. 30.
73 Namibian Independence and Cuban Troop Withdrawal. Pretoria 1989, s. 8.
74 L. Cliffe: The Transition to Independence…, s. 135; J. Markowski: Polska w operacjach
pokojowych. „Studia i Materiały BPI MON” 1994, nr 9, s. 104.
75 Sprawa uzyskania niepodległości przez Namibię nabierała coraz większego zna‑
czenia, zwłaszcza po 1966 roku, i była to jedna z najczęściej dyskutowanych spraw na
forum ONZ.
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oenzetowskiego powiernictwa nad terytoriami zależnymi, a następnie
stała się orędownikiem przyznania temu krajowi niepodległości (kon‑
tekst dekolonizacji, samostanowienia narodów i walki z apartheidem).
Aktywność Polski skupiała się na popieraniu rezolucji Rady Bezpieczeń‑
stwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Namibii. Jednoznacznie
wspierała politycznie ruch narodowowyzwoleńczy SWAPO, w miarę
możliwości także materialnie. Zaangażowała się bezpośrednio w proces
pokojowy dotyczący Namibii poprzez m.in. aktywność w Komitecie
ds. Namibii ONZ oraz udział w operacji pokojowej UNTAG. Warto
wspomnieć, że uzyskanie niepodległości przez Namibię w 1990 roku
zakończyło proces dekolonizacji w Afryce. Podsumowując, Polska, po‑
dobnie jak Związek Radziecki i inne państwa bloku wschodniego oraz
nowo niepodległe państwa Afryki i Azji, przeciwstawiała się okupacji
Namibii przez RPA i opowiadała się za uznaniem praw Namibii do niepodległości.
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Poland and the Independence of Namibia
Summary: Poland strongly opposed to the Union of South Africa sovereignty over Na‑
mibia and the use of racial discrimination policy there (since 1948 apartheid). It supported
efforts to establish a United Nations trusteeship system over dependent territories over
Namibia, and then became an advocate of independence for that country. Poland’s activity
focused on supporting the resolutions of the UN Security Council and the UN General
Assembly on Namibia. It clearly politically supported the national liberation movement
South West Africa People’s Organization (SWAPO) and, if possible, also materially (mostly
by granting the scholarships). It became directly involved in the peace process concerning
Namibia through, among others, participation in the UN Committee for Namibia and the
UNTAG peacekeeping operation in Namibia 1989–1990. Poland recognised Namibia on
the day of proclaiming its independence on 21 March 1990, while establishing diplomatic
relations.
Key words: Polish foreign policy, United Nations, Namibian independence, South West
Africa People’s Organization, decolonization
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Polska współpraca rozwojowa
w drugiej dekadzie XXI wieku
Szanse i wyzwania

W 2015 roku, podczas LXX sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych, przyjęta została Agenda na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030, będąca kolejnym (po Deklaracji Milenijnej) przyczynkiem
do wzmożenia wysiłków państw świata na rzecz rozwiązywania glo‑
balnych problemów. Jednocześnie podkreślono konieczność zwiększania
oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. official development assistance, ODA) –
traktowanej jako wyraz międzynarodowej solidarności oraz narzędzie
przeciwdziałania szeroko pojmowanym dysproporcjom. W trakcie tej
sesji Zgromadzenia prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu
podkreślił: „Obrona demokracji, zrównoważony rozwój ekonomiczny, za‑
sypywanie nierówności społecznych, szerszy dostęp do edukacji, długofalowa ochrona przed skutkami zmian klimatycznych – wszystkie te
wymienione elementy przyczyniają się do zachowania pokoju w świecie.
W tym kontekście chcę zapewnić o gotowości mojego kraju do włączenia
się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”1. Tym sposobem
potwierdził wcześniej podjęte zobowiązania Polski, która w gronie do‑
natorów ODA znajduje się od 2004 roku, a od 2013 roku uczestniczy jako
członek w pracach Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (ang. Develop‑
ment Assistance Committee, DAC), będącego głównym koordynatorem
międzynarodowej współpracy rozwojowej.
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na główne py‑
tanie badawcze: Jakie szanse i wyzwania wiążą się ze współpracą rozwo‑
1 Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Prezydent.pl. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi‑prezydenta‑rp/wystapie
nia/art,11,wystapienie‑prezydenta‑rp‑w‑debacie‑generalnej‑70‑sesji‑zgromadzenia‑ogolne
go‑narodow‑zjednoczonych.html [data dostępu: 30.09.2019].
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jową realizowaną przez Polskę w drugiej dekadzie XXI wieku? W analizie
wzięto pod uwagę następujące kwestie: ramy prawno‑instytucjonalne
polskiej współpracy rozwojowej, jej koncentrację geograficzną i tema‑
tyczną oraz zasoby finansowe alokowane na te działania. W kontekście
tak sformułowanego problemu niezbędne stało się postawienie dodatko‑
wych pytań: Czy podstawowe założenia polskiego systemu odpowiadają
realizacji głównych, globalnych priorytetów rozwojowych? Jakie czynniki
kształtują specjalizację geograficzną i tematyczną polskiej współpracy
rozwojowej? Jakie zobowiązania finansowe w zakresie polityki rozwojo‑
wej podjęła Rzeczpospolita Polska? Jaki jest udział Polski w międzynaro‑
dowej ODA?
Poszczególne zagadnienia zostały rozpatrzone przede wszystkim na
podstawie analizy dokumentów regulujących polską współpracę rozwo‑
jową i niezależnych (przygotowywanych przez organizacje pozarządowe)
raportów dotyczących realizowanej w tym zakresie polityki. Przydatne
były również analiza i krytyka innych źródeł oraz piśmiennictwa, a także
porównanie danych finansowych.

Przyjęcie ram prawno‑instytucjonalnych
polskiej współpracy rozwojowej
Druga dekada XXI wieku dla polskiej współpracy rozwojowej roz‑
poczęła się od sukcesu – przyjęcia Ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o współpracy rozwojowej. Jednocześnie uwagę należy zwrócić na to, że
prawno‑instytucjonalne uregulowanie tej dziedziny działalności państwa
było wielokrotnie wcześniej zapowiadane oraz długo wyczekiwane.
Deklaracja wypracowania i uchwalenia odpowiedniego aktu prawnego
została wyartykułowana po raz pierwszy przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych już w 2003 roku, w Strategii polskiej współpracy na rzecz
rozwoju2. Taki obowiązek nałożyło na RP również przystąpienie 1 maja
2004 roku do Unii Europejskiej; Polska tym samym oficjalnie dołączyła
do grona donatorów współpracy rozwojowej i zobligowała się nie tylko
2 „Uznając potrzebę ustawowego uregulowania mechanizmu świadczenia przez Pol‑
skę pomocy rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, po przyjęciu Strategii przez
Radę Ministrów, przedstawi projekt Ustawy o Współpracy Rozwojowej, która wprowa‑
dzałaby zmiany do obowiązujących przepisów, również w zakresie podziału przyszłych
zadań pomiędzy ministrami”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Strategia polskiej
współpracy na rzecz rozwoju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 października
2003 r. Warszawa 2003, s. 4.
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do realizowania polityki współpracy na rzecz rozwoju, ale także do ko‑
ordynowania jej i konsultowania programów pomocowych ze Wspólnotą
oraz pozostałymi państwami członkowskimi3.
Brak krajowych uregulowań w tym zakresie pogłębiał dystans pomię‑
dzy Polską a innymi europejskimi donatorami4. Wobec tego prace nad
stosownym dokumentem zapowiedział na początku 2005 roku minister
spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld5. Pomimo późniejszego po‑
twierdzania przywiązania do podjętych zobowiązań międzynarodowych
w zakresie rozwoju, kwestia ustawy w politycznej agendzie pojawiła się
ponownie dopiero po dwóch latach – opracowanie i skierowanie do kon‑
sultacji projektu ustawy o pomocy zagranicznej (a także Strategii pomocy
zagranicznej na lata 2007−2015 – Solidarność, rozwój i wolność) zadeklaro‑
wała w 2007 roku minister Anna Fotyga6. Procedura legislacyjna nie była
jednak kontynuowana7. Po raz kolejny deklaracja przedstawienia przez
MSZ ustawy tworzącej profesjonalny system polskiej pomocy rozwojowej
została ogłoszona w 2009 roku, przez ministra Radosława Sikorskiego8.
Wobec jej niezrealizowania, została ona powtórzona w kolejnym roku
(„potrzebujemy nowego instrumentarium prawno‑instytucjonalnego,
przystosowanego do współczesnych standardów”9). W rzeczywistości
dopiero wówczas prace nad ustawą nabrały tempa. Równocześnie do
3 Art. 177–180. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana).
Dz.U. UE, 29.12.2006, C 321 E.
4 P. Bagiński: Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się. Warszawa 2009, s. 78.
5 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicz‑
nej w 2005 r. przedstawiona na 96. posiedzeniu Sejmu RP IV kadencji, 21 stycznia 2005.
6 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicz‑
nej w 2007 r. przedstawiona na 41. posiedzeniu Sejmu RP V kadencji, 11 maja 2007.
7 Projektowana ustawa miała zagwarantować prawną regulację kwestii udzielania
przez Polskę pomocy zagranicznej (w sposób prawidłowy, efektywny i umożliwiający
udział państwa w międzynarodowych działaniach rozwojowych), będącą nowym zada‑
niem w polskiej polityce zagranicznej. Rada Legislacyjna wyraziła wobec przedstawione‑
go projektu zastrzeżenia (szczególnie w odniesieniu do zaplanowanego systemu finanso‑
wania pomocy zagranicznej, a także struktury instytucjonalnej, w ramach której pomoc
ta miała być realizowana), jednak wskazała, że po wprowadzeniu zmian lub udzieleniu
dodatkowych wyjaśnień projekt będzie mógł się stać przedmiotem dalszych prac legisla‑
cyjnych. Mimo to prace nad projektem ustawy nie były kontynuowane. Rada Legislacyj‑
na: Opinia z 4 czerwca 2007 r. o projekcie ustawy o pomocy zagranicznej (Minister Spraw
Zagranicznych). RL‑0303‑57/07.
8 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego dotycząca
zadań polskiej polityki zagranicznej w 2009 r. przedstawiona na 35. posiedzeniu Sejmu RP
VI kadencji, 13 lutego 2009.
9 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego o założeniach
polskiej polityki zagranicznej w 2010 roku, przedstawiona na 64. posiedzeniu Sejmu RP
VI kadencji, 8 kwietnia 2010.
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wdrożenia odpowiedniej legislacji nawoływała OECD10, domagały się
tego również organizacje pozarządowe, m.in. współpracujące w ramach
Grupy Zagranica11. Finalnie, po kilkunastu miesiącach prac (obejmują‑
cych m.in. opracowanie i przyjęcie projektu założeń ustawy, konsultacje
społeczne i międzyresortowe oraz prace parlamentarne), ustawa została
przyjęta, a jej zapisy weszły w życie 1 stycznia 2012 roku12. Akt został
znowelizowany w 2013 roku13.
Ustawa, określająca organizację, zasady i formy współpracy rozwojo‑
wej, definiuje tę dziedzinę jako ogół działań realizowanych przez organy
administracji rządowej na rzecz państw rozwijających się (ujętych na li‑
ście sporządzonej przez DAC OECD, w tym państw Partnerstwa Wschod‑
niego) oraz społeczeństw tych państw14. Działania te obejmują: pomoc
10 OECD: DAC Special Review of Poland. 2010. OECD. https://www.oecd.org/dac/peerreviews/45362587.pdf, s. 8–10 [data dostępu: 30.09.2019].
11 Zob. np.: Grupa Zagranica: Polska pomoc zagraniczna 2007. Raport z monitoringu przeprowadzonego przez organizacje pozarządowe. Warszawa–Szczecin 2008, s. 41; Grupa Zagra‑
nica: Polska pomoc zagraniczna 2008. Niezależny raport organizacji pozarządowych. Warszawa
2009, s. 47; Grupa Zagranica: Polska pomoc zagraniczna w 2009 r. Niezależny raport organizacji
pozarządowych. Warszawa 2010, s. 39–40.
12 Ustawa o współpracy rozwojowej. Polska Pomoc. https://www.polskapomoc.gov.pl/Us
tawa,o,wspolpracy,rozwojowej,1128.html [data dostępu: 30.09.2019].
13 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1283. Przepisy tego aktu zostały następnie dostosowane do: Ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu spo‑
łecznego; Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rzą‑
dowej oraz niektórych innych ustaw; Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wpro‑
wadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej; Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowa‑
dzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
14 Zaakcentowanie kwestii udzielania pomocy rozwojowej nie tylko państwom roz‑
wijającym się, ale także społeczeństwom tych państw, było istotą poselskiego projektu
ustawy o zmianie przyjętego w 2011 roku aktu. Biuro Analiz Sejmowych uznało wprowa‑
dzenie zmiany polegającej na bezpośrednim wskazaniu społeczeństw państw rozwijają‑
cych się jako odbiorców działań za zasadne, szczególnie w sytuacji, gdy odbiorcą działań
nie mogą być (jak w przypadku państw upadłych) lub nie chcą (jak w odniesieniu do Bia‑
łorusi) organy państwowe; podobną opinię o projektowanej noweli wyraziła Rada Mini‑
strów. Pomimo kontrowersji dotyczących sporządzonego przez inicjatorów noweli uzasad‑
nienia zmian (wskazywano w nim m.in. na konieczność wspierania osób ubiegających się
o status uchodźcy w Polsce oraz osób uczestniczących w polskich programach stypendial‑
nych) nowelizacja została przyjęta. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kadencja VII: Posel‑
ski projekt ustawy o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (druk nr 1476). 24.05.2013;
Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (druk
sejmowy nr 1476), 9.07.2013. Oprac. M. Szydło. Warszawa 2013, s. 5–7; Kancelaria Sejmu –
Biuro Komisji Sejmowych: Pełny zapis z przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicz-
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rozwojową, polegającą w szczególności na „a) promowaniu i wspieraniu
rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju
parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw czło‑
wieka, b) wspieraniu ich trwałego rozwoju społeczno‑gospodarczego,
podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy
stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwa‑
lifikacji zawodowych ludności”; pomoc humanitarną, skoncentrowaną
w szczególności na „zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony dla ludności,
która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk ży‑
wiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez
naturę lub człowieka”; oraz edukację globalną, rozumianą jako „działania
edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów
globalnych oraz współzależności między państwami”15.
Warto podkreślić, że to właśnie wprowadzenie terminologicznego po‑
rządku w dziedzinie realizowanej przez Polskę współpracy rozwojowej
było głównym zadaniem przyjętej ustawy. Jednocześnie było także zagad‑
nieniem podlegającym największym kontrowersjom i dyskusjom w trak‑
cie prowadzonych nad aktem prac. Mimo że w ustawie potwierdzono
uwzględnianie celów rozwojowych wynikających z obowiązujących
umów międzynarodowych, pewien dysonans w tym zakresie pojawia się
już w związku z priorytetyzacją wprowadzoną we wskazanej definicji –
redukcja i likwidacja ubóstwa, będące głównymi zadaniami w strategiach
globalnych (najpierw pierwszym spośród Milenijnych Celów Rozwoju,
następnie najważniejszym z Celów Zrównoważonego Rozwoju16), nie
zostały uznane za fundamenty polskiej współpracy rozwojowej. Jako
polskie spécialité de la maison przyjęto przede wszystkim działania wspie‑
rające demokratyzację oraz promocję społeczeństwa obywatelskiego,
w szczególności na kierunku wschodnim. Upolitycznienie polskiej
definicji współpracy rozwojowej – poprzez deprecjonowanie w niej wagi
zwalczania ubóstwa w krajach najsłabiej rozwiniętych (pozostającego
głównym celem globalnej współpracy rozwojowej17) oraz zwrócenie się
ku demokratyzacji i transformacji państw Partnerstwa Wschodniego –
nych (nr 89) z dnia 10 lipca 2013 r., VII kadencja. Warszawa 2013; Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Kadencja VII: Sprawozdanie stenograficzne z 47. posiedzenia Sejmu Rzeczypo‑
spolitej Polskiej w dniu 30 sierpnia 2013 r. (czwarty dzień obrad). Warszawa 2013, s. 374.
15 Art. 2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 291.
16 Por.: Pkt 11. i nast. United Nations Millennium Declaration. UN General Assem‑
bly, Fifty‑fifth session, 18.09.2000. A/RES/55/2; Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu
25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ, 70. sesja, 21.10.2015. A/RES/70/1, s. 17.
17 M. Mirkowska: Ubóstwo jako problem społeczny a Milenijne Cele Rozwoju. W: Wyzwania
międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Red. K. Czaplicka. Warszawa 2007/2008, s. 273.

416

Monika Szynol

przez organizacje pozarządowe uznawane jest za naganne i kuriozalne18.
Uwagę zwraca również fakt, że przyjęcie przez Polskę takiej właśnie
definicji odbiega od międzynarodowych standardów, tj. od sposobu ro‑
zumienia tego obszaru aktywności przez innych donatorów.
W istocie, państwa, które należą do grupy najhojniejszych donatorów
ODA, w swoich definicjach tego rodzaju aktywności nacisk kładą przede
wszystkim na zrównoważony rozwój, jak np. Wielka Brytania („Pomoc
rozwojowa oznacza pomoc udzielaną w celu: a) wspierania zrównowa‑
żonego rozwoju w jednym lub więcej państwach poza Zjednoczonym
Królestwem, lub b) poprawy dobrobytu ludności w jednym lub więcej
takich państwach”19) czy Francja („Francja wdraża politykę rozwoju
i solidarności międzynarodowej, której ogólnym celem jest promowanie
zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, w jego kompo‑
nentach gospodarczym, społecznym, środowiskowym i kulturowym”20).
Przywiązanie do realizacji priorytetów globalnej agendy rozwojowej
deklarują także Niemcy („Rząd niemiecki jest aktywnie zaangażowany,
w ścisłej współpracy ze społecznością międzynarodową, w walkę
z ubóstwem, zabezpieczenie żywności, ustanowienie pokoju, wolności,
demokracji i praw człowieka, kształtowanie globalizacji w społecznie
sprawiedliwy sposób oraz ochronę środowiska i zasobów naturalnych”21),
Dania („Celem duńskiej współpracy rozwojowej jest walka z ubóstwem
i promocja praw człowieka, demokracji, zrównoważonego rozwoju, po‑
koju i stabilności, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną
Deklaracją Praw Człowieka oraz konwencjami praw człowieka Organi‑
zacji Narodów Zjednoczonych”22) czy Norwegia („Nasza polityka rozwo‑
jowa ma na celu promowanie rozwoju gospodarczego, demokratyzacji,
implementacji praw człowieka, dobrych rządów i środków, które trwale
mogą wydobyć ludzi z ubóstwa”23), Szwecja z kolei wprost wskazuje, że
18 Zob. np.: Grupa Zagranica: Ustawa o współpracy rozwojowej. Zmarnowana szansa czy
otwarcie na nową jakość. „Opinie – Dyskusje – Analizy” 2011, nr 3, s. 2; Grupa Zagrani‑
ca: Polska współpraca rozwojowa 2010. Niezależny raport organizacji pozarządowych. Warszawa
2011, s. 40–41.
19 International Development Act 2002. https://legislation.gov.uk/ukpga/2002/1/con
tents [data dostępu: 29.07.2019].
20 LOI n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la po‑
litique de développement et de solidarité internationale. https://www.legifrance.gouv.fr/af
fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029210384&categorieLien=id [data dostępu: 29.07.2019].
21 Why Do We Need Development Policy? Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. http://www.bmz.de/en/ministry/principles/principlesof-development‑policy/index.html [data dostępu: 29.07.2019].
22 Lov om internationalt udviklingssamarbejde, LOV nr 555 af 18/06/2012. https://
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142451 [data dostępu: 29.07.2019].
23 Development Cooperation. Government.no. https://www.regjeringen.no/en/topics/
foreign‑affairs/development‑cooperation/id1159/ [data dostępu: 29.07.2019].
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celem jej międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju jest „stworzenie
warunków wstępnych dla lepszego życia ludzi trwających w ubóstwie
i ucisku”24. Co ciekawe, priorytet zwalczaniu ubóstwa oraz wspieraniu
zrównoważonego rozwoju przyznały również inne państwa, które do
grona donatorów ODA dołączyły wraz z wejściem do Unii Europejskiej
w 2004 roku, np. Czechy25, Słowacja26 oraz Węgry27.
OECD, zalecająca Polsce intensyfikację działań na rzecz zwalczania
ubóstwa oraz uwydatnienie tej kwestii w dokumentach programowych,
wskazywała z kolei, że inicjatywy na rzecz przeciwdziałania temu prob‑
lemowi mogą być z powodzeniem prowadzone nie tylko w państwach
najsłabiej rozwiniętych (LDCs), ale także w krajach o średnim dochodzie
(MICs), do których zaliczani są członkowie Partnerstwa Wschodniego28.
24 Government of Sweden: Policy framework for Swedish development cooperation and humanitarian assistance. Government Communication 2016/17:16. Stockholm,
2016, s. 4.
25 „Współpraca rozwojowa oznacza zestaw działań finansowanych z budżetu
państwa, których celem jest przyczynianie się do eliminacji ubóstwa w kontekście zrów‑
noważonego rozwoju, w tym realizacja Milenijnych Celów Rozwoju, rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska oraz promocji demokracji, praw człowieka
i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się”. Act of 21 April 2010 on Development
Cooperation and Humanitarian Aid, and Amending Related Laws. http://www.czech
aid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Act_on_Development_Cooperation.pdf [data dostępu:
29.07.2019].
26 „Współpraca rozwojowa – działania, darowizny środków państwowych i pomoc
humanitarna finansowane ze środków publicznych na wsparcie zrównoważonego roz‑
woju w krajach partnerskich”; w ustawie z 2007 roku wskazano zaś na „działania i środki
zaprojektowane do promocji zrównoważonego rozwoju w państwach rozwijających się, fi‑
nansowane z publicznych funduszy, wykorzystywane w zgodzie z zasadami DAC OECD
w ramach bilateralnej, trilateralnej i multilateralnej ODA i pomocy humanitarnej”. Zákon
z 18. novembra 2015 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
http://slovakaid.sk/sites/default/files/zakon_392_2015_o_rozvojovej_spolupraci.pdf?_ga
=2.260346958.255647526.1583000155‑624668892.1583000155 [data dostępu: 29.07.2019]; No.
617 Act of 5th December 2007 on official development assistance and amendments to Act
No. 575/2001 Coll. on the organisation of the Government activities and on the organi‑
sation of central state administration as amended. http://ecnl.org/dindocuments/287_Slo‑
vak%20ODA%20law.pdf [data dostępu: 29.07.2019].
27 „Międzynarodowa współpraca rozwojowa – pomoc przyznawana krajom partner‑
skim, które kwalifikują się do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej na podstawie listy opraco‑
wanej przez DAC OECD, będącym beneficjentami, za pomocą środków przewidzianych
w niniejszej ustawie, w celu zwalczania ubóstwa i promowania praw człowieka i mniej‑
szości, zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa i stabilności na arenie międzyna‑
rodowej”. 2014. évi XC. törvény a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtásról. https://nefe.kormany.hu/download/4/6a/52000/2014‑_evi_
xc‑_torv‑ny%20%281%29.pdf [data dostępu: 29.07.2019].
28 OECD odwołała się do przykładu Kanady, która za pośrednictwem swojej agencji
wykonawczej (Canadian International Development Agency, CIDA) realizowała na Ukra‑
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Ponadto wśród form realizowania wspomnianych celów w ustawie
wymieniono przede wszystkim finansowanie zadań powierzanych
uczestnikom współpracy rozwojowej (w szczególności jednostkom sek‑
tora finansów publicznych, podmiotom mogącym prowadzić działalność
pożytku publicznego, przedsiębiorcom i instytutom badawczym), prze‑
kazywanie środków finansowych do budżetów państw rozwijających się,
udzielanie im kredytów i pożyczek czy redukcję i konwersję zadłużenia,
jak również działania w ramach struktur wielostronnych. Także część
tych postanowień poddawana jest krytyce; zgodnie bowiem z między‑
narodowymi wytycznymi, działalność kredytowa i operacje na długach
państw beneficjentów mogą być realizowane w ramach ODA jedynie
w ściśle określonych przypadkach29, z kolei organizacje pozarządowe
podtrzymują stanowisko, że tego rodzaju działalność stoi w sprzeczności
z ideą skutecznej współpracy rozwojowej30.
Co istotne, w dokumencie uznano za nadrzędną rolę ministra spraw
zagranicznych w zakresie współpracy rozwojowej (chociaż istotne kom‑
petencje pozostawiono ministrowi właściwemu ds. finansów) oraz wy‑
mieniono jego zadania (m.in. konsultowanie planowanych przedsięwzięć
z odpowiednimi organami państw beneficjentów, współpraca z innymi
państwami, Unią Europejską i pozostałymi organizacjami międzynaro‑
dowymi czy dokonywanie wpłat do międzynarodowych organizacji, in‑
stytucji, programów i funduszy), wskazując, że koordynacja realizowana
jest za pośrednictwem Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej.
W charakterze organu opiniodawczo‑doradczego przy właściwym mini‑
strze powołano zaś Radę Programową Współpracy Rozwojowej31. Taką
regulację środowiska pozarządowe uznały za rozwiązanie pośrednie32,
nie udało się bowiem – pomimo pierwotnych planów – utworzyć agencji
wykonawczej o szerokich kompetencjach w omawianej dziedzinie33.
Krokiem w tym kierunku było natomiast ustawowe usankcjonowanie
działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej (wcześniej funkcjonuinie projekty na rzecz zwalczania ubóstwa na obszarach wiejskich. Zob. OECD: DAC Special Review of Poland, 2010…, s. 19 [data dostępu: 29.07.2019].
29 Por. np.: Official Development Assistance – Definition and Coverage. OECD. http://
www.oecd.org/dac/financing‑sustainable‑development/development‑finance‑standards/
officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm [data dostępu: 30.09.2019].
30 Grupa Zagranica: Ustawa o współpracy rozwojowej…
31 Art. 13–19. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej…
32 Grupa Zagranica: Polska pomoc zagraniczna w 2009 r. Niezależny raport organizacji
pozarządowych. Warszawa 2010, s. 39.
33 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Projekt założeń projektu ustawy o współpra‑
cy rozwojowej i utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej oraz o zmianie in‑
nych ustaw. Warszawa, marzec 2010, s. 19–29.
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jącej pod nazwą Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz
Rozwoju „Wiedzieć Jak”)34.
Przyjęte zapisy ustawy nie ustrzegły się zastrzeżeń. Za kluczowy
zarzut uznać trzeba niemalże pominięcie ustaleń międzynarodowych,
wynikających m.in. z Deklaracji paryskiej ws. efektywności pomocy
z 2005 roku i Agendy działań z Accry z 2008 roku, dotyczących przede
wszystkim wzmacniania własności koncepcji rozwojowych (ang. ownership)
państw rozwijających się, a także dostosowania (ang. alignment) realizowa‑
nych przez donatorów działań do wypracowanych przez beneficjentów
strategii (a nie odwrotnie)35. Niewątpliwie jednak akt wprowadził nową
jakość w polską współpracę rozwojową. Przede wszystkim ze względu na
nałożenie obowiązku (na właściwego ministra) planowania współpracy
na co najmniej czteroletnie okresy poprzez sporządzanie Wieloletniego
programu współpracy rozwojowej, określającego jej cele i priorytety (geo‑
graficzne i tematyczne). Usankcjonowanie strategii wieloletnich ułatwiło
finansowanie bardziej złożonych oraz długotrwałych (przekraczających
rok budżetowy) działań36, a także korzystnie wpłynęło na dążenie do
osiągnięcia większej spójności oraz skuteczności realizowanych zadań.
Dokument zaznaczył również, że na podstawie programów wieloletnich
opracowywane będą roczne Plany współpracy rozwojowej, określające za‑
dania i formy współpracy, a także zaplanowane na nie alokacje finansowe37.

Kreowanie koncentracji geograficznej
i tematycznej polskiej współpracy rozwojowej
Obowiązek wieloletniego programowania współpracy rozwojowej po‑
zytywnie wpłynął na geograficzne i tematyczne ogniskowanie polskiej
współpracy rozwojowej, a przez to – na wzmacnianie specjalizacji reali‑
zowanych działań.
W pierwszej dekadzie XXI wieku na wybór partnerów oraz sektorów,
w ramach których wykonywane były zadania, największy wpływ wy‑
34 A. Paterek: Pomoc rozwojowa jako instrument polskiej polityki zagranicznej – szanse
i wyzwania. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4, s. 216.
35 Por.: Paris Declaration on Aid Effectiveness. 2nd High Level Forum on Joint Pro‑
gress Toward Enhanced Aid Effectiveness, February 28 – 2 March 2005. Paris, France,
s. 3–5; Accra Agenda for Action. 3rd High Level Forum on Aid Effectiveness, September
2–4, 2008. Accra, Ghana, s. 2–3.
36 Art. 5–6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej…
37 Art. 7. Ibidem.
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warła Strategia polskiej współpracy na rzecz rozwoju przyjęta w 2003
roku. W dokumencie tym wskazano, że priorytetowe znaczenie powinny
mieć: „[…] wybrane kraje rozwijające się, z którymi Polska utrzymuje
znaczący poziom stosunków politycznych, gospodarczych i kultural‑
nych; wybrane kraje realizujące procesy transformacji ustrojowej, w tym
zwłaszcza z Europy Wschodniej i Południowo‑Wschodniej; wybrane kraje
rozwijające się i w okresie transformacji, w których zamieszkują skupiska
ludności pochodzenia polskiego”38. Mimo relatywnie precyzyjnych kry‑
teriów wyboru partnerów współpracy39, wskazujących na nadrzędność
założeń polskiej polityki zagranicznej wobec międzynarodowych celów
rozwoju, w praktyce kolejnych lat zauważalne było bardzo szerokie ujęcie
priorytetowych kierunków polskiej współpracy rozwojowej, a w związku
z tym – dekoncentracja środków przeznaczanych na działania.
Dopiero w pierwszym z programów wieloletnich (Wieloletni program
współpracy rozwojowej na lata 2012–2015. Solidarność – demokracja –
rozwój), bazując również na doświadczeniach poprzednich lat, wskazano
precyzyjnie dwa obszary realizowanego wsparcia. Od tej pory polska
współpraca rozwojowa charakteryzowała się podejściem dwutorowym40
i miała koncentrować się na państwach należących do Partnerstwa
Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii
i Ukrainie) oraz na wybranych krajach mierzących się z wysokim pozio‑
mem ubóstwa lub dużymi wyzwaniami transformacyjnymi (w tej grupie
wymieniono osiem państw Afryki Wschodniej – Burundi, Etiopię, Kenię,
Rwandę, Somalię, Sudan Południowy, Tanzanię i Ugandę, dwa państwa
Afryki Północnej – Libię i Tunezję oraz Afganistan, Kirgistan, Tadżyki‑
stan i Autonomię Palestyńską). Wybór pierwszej z tych grup uzasadniono
dążeniem Polski do przyczynienia się do „zmian na rzecz trwałego
i stabilnego funkcjonowania systemów demokratycznych, przestrzegania
praw człowieka oraz wspierania transformacji systemowej w celu zbliże‑
nia tych państw […] z Unią Europejską”41. Jednocześnie ukierunkowanie
38 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Strategia polskiej współpracy na rzecz roz‑
woju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 października 2003 r…, s. 6.
39 W strategii z 2003 roku podkreślono, że na wybór priorytetowych kierunków
współpracy rozwojowej Polski mają wpływ również uwarunkowania szczegółowe, takie
jak: lokalne potrzeby w zakresie rozwoju, przestrzeganie praw człowieka, zasad państwa
prawa i dobrego rządzenia, obecność i aktywność w terenie m.in. przedstawicielstw dy‑
plomatycznych i organizacji pozarządowych czy istnienie programów pomocy realizo‑
wanych przez inne państwa rozwinięte oraz organizacje międzynarodowe. Ibidem, s. 7.
40 M. Smolaga: Wschodzący donatorzy pomocy rozwojowej wśród członków UE: analiza porównawcza. W: Studia Europejskie w Polsce. Red. T. Czapiewski, M. Smolaga. Szczecin
2018, s. 261.
41 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2012–2015. Solidarność – demokracja – rozwój. Warszawa 2012, s. 5–6.
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na kraje Partnerstwa Wschodniego zostało potwierdzone zobowiązaniem
do przeznaczenia na działania na ich rzecz co najmniej 60% środków wy‑
asygnowanych na współpracę rozwojową. Głównymi kryteriami wyboru
państw, które znalazły się w drugiej grupie geograficznej, były: wysoki
poziom ubóstwa, realizacja zobowiązań międzynarodowych (w stosunku
do krajów afrykańskich), niewielkie zainteresowanie innych donatorów
poszczególnymi państwami (Kirgistan, Tadżykistan) czy szczególne rela‑
cje (np. z Afganistanem i Autonomią Palestyńską)42. Koncepcja ogranicze‑
nia liczby państw odbiorców pomocy, a przez to większej geograficznej
koncentracji działań, została podtrzymana w Wieloletnim programie
współpracy rozwojowej na lata 2016–2020. Po uwzględnieniu pięciu kryte‑
riów (potrzeb rozwojowych, możliwości wdrażania działań, stanu współ‑
pracy dwustronnej, spójności z działalnością UE w tym zakresie oraz
bezpieczeństwa) do państw priorytetowych w kolejnym okresie zaliczono
już tylko cztery państwa Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzję,
Mołdawię i Ukrainę) oraz sześć krajów Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu
(Etiopię, Kenię, Mjanmę, Palestynę, Senegal, Tanzanię). Mechanizm przej‑
ściowy w przypadku Afganistanu i Tunezji miał zastosowanie do końca
2017 roku43. Na mocy modyfikacji programu dokonanej w 2018 roku do
grupy państw priorytetowych, biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację
w tych krajach, włączono również Liban i Ugandę. Zadeklarowano także
kontynuowanie współpracy z Afganistanem, jednak tylko w ramach
działań wielostronnych44. Ta swoista dwutorowość była w pełni zgodna
z przyjętą przez Polskę, wcześniej wskazaną, definicją współpracy roz‑
wojowej, skoncentrowanej na działaniach demokratyzacyjnych i transfor‑
macyjnych na kierunku wschodnim. Podkreślała również wagę interesu
państwowego donatora we współpracy rozwojowej45 oraz uzasadniała
liczne wątpliwości dotyczące przywiązania Polski do celów i priorytetów
globalnej agendy rozwojowej.
W drugiej dekadzie XXI wieku wzmożono również wysiłki na rzecz
wyspecjalizowania tematycznego podejmowanych działań. Analogicz‑
nie jak w przypadku kierunków geograficznych, priorytety sektorowe
odznaczały się wcześniej dużą liczbą oraz znaczną dywersyfikacją
realizowanych zadań. W strategii z 2003 roku wskazano jedynie, że
w świadczeniu pomocy rozwojowej powinno się uwzględniać potrzeby
42 Ibidem.
43 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2016–2020. Warszawa 2015, s. 9–10.
44 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2016–2020 (modyfikacja 2018). Warszawa 2018, s. 9–10.
45 Zob. szerzej: B. Sobotka: Tworzenie polskiego systemu pomocy rozwojowej. Warszawa
2012, s. 89–105.
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państw beneficjentów oraz przewagi komparatywne będące w dyspozycji
polskich instytucji publicznych i pozarządowych na tle innych donatorów.
W tym kontekście za najważniejsze obszary wsparcia uznano: ochronę
zdrowia, edukację i naukę, dostęp do wody pitnej, ochronę środowiska
naturalnego, umacnianie struktur lokalnych, wspieranie instytucji de‑
mokratycznych, poprawę efektywności administracji publicznej, rozwój
współpracy transgranicznej i restrukturyzację sektorową46. Szerokie uję‑
cie priorytetów tematycznych, pomimo pojawiających się też regularnie
zagadnień, dominowało także w kolejnych latach. Istotne przeformuło‑
wanie w zakresie obszarów tematycznych podejmowanych działań na‑
stąpiło w konsekwencji przyjęcia programu wieloletniego 2012–2015, gdy
zdecydowano o wsparciu dwóch obszarów przekrojowych – demokracji
i praw człowieka oraz transformacji systemowej, na które przeznaczono
co najmniej 70% środków skierowanych na działania w krajach Part‑
nerstwa Wschodniego oraz przynajmniej 60% alokacji dla pozostałych
państw priorytetowych. Uwzględniając polskie przewagi komparatywne
w tym zakresie i zdobyte know‑how, jako najważniejsze wskazano zadania
dotyczące m.in.: wspierania demokracji i dobrego rządzenia, wzmacnia‑
nia państwa prawa i propagowania ochrony praw człowieka, wspierania
równości płci, zwiększania dostępu społeczeństwa do informacji, wspie‑
rania ruchów prodemokratycznych, rozwijania samorządności lokalnej,
wspierania reform administracji, integracji z Unią Europejską oraz roz‑
woju małej i średniej przedsiębiorczości47.
Ponownie priorytety tematyczne polskiej współpracy rozwojowej
zostały przeformułowane w wieloletnim programie na lata 2016–2020,
po uwzględnieniu m.in. doświadczeń z realizacji poprzedniej strategii.
W tym okresie za najważniejsze kwestie uznano: dobre rządzenie, de‑
mokrację i prawa człowieka, kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor
prywatny, zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz
ochronę środowiska. Przewidziano również realizację tzw. inicjatyw fla‑
gowych: Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego,
Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Ialoveni w Mołdawii
oraz programów stypendialnych48.
Kierunek ograniczania listy państw znajdujących się w grupie prioryte‑
towych beneficjentów polskiej współpracy rozwojowej, jak również redu‑
kowania liczby priorytetów tematycznych w tej dziedzinie, należy uznać
46 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Strategia polskiej współpracy na rzecz roz‑
woju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 października 2003 r…, s. 7.
47 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2012–2015…, s. 7–8.
48 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2016–2020…, s. 8–9, 11–12.
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za właściwy i sprzyjający osiąganiu efektywności realizowanych działań
oraz ich specjalizacji. Uwagę trzeba jednak zwrócić na kilka kwestii. Po
pierwsze, w drugiej dekadzie XXI wieku zauważalne jest niewielkie za‑
interesowanie polskiej administracji państwami najsłabiej rozwiniętymi.
Spośród wybranych dwudziestu państw partnerów współpracy w latach
2012–2015 jedynie siedem figurowało na oenzetowskiej liście Least Deve‑
loped Countries (Burundi, Etiopia, Rwanda, Somalia, Sudan Południowy,
Uganda, Afganistan), zaś z dwunastu państw priorytetowych w okresie
2016–2020 w grupie LDCs znalazły się tylko cztery (Etiopia, Mjanma,
Senegal, Uganda)49. Mimo że programy wieloletnie dopuściły możliwość
świadczenia wsparcia państwom spoza listy priorytetowych, nie spowo‑
dowało to wzrostu znaczenia grupy LDCs w polskiej współpracy. Zgod‑
nie z danymi OECD, nakłady Polski na działania w państwach najsłabiej
rozwiniętych, jeśli liczyć udział w całości polskiej ODA, wynosiły: 2,48%
w 2010 roku, 2,91% w 2011 roku i 2,78% w 2012 roku, następnie wzrosły do
9,57% w 2013 roku, 9,01% w 2014 roku, 10,04% w 2015 roku, 10,81% w 2016
roku, a w 2017 roku spadły do poziomu 2,09%50.
Po drugie, jako że wymienione w dokumentach państwa prioryte‑
towe nie stanowiły katalogu zamkniętego, w praktyce (dla przykładu)
w 2012 roku blisko połowa polskiej pomocy dwustronnej trafiła do
państw spoza listy, w tym do Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej
Republiki Ludowo‑Demokratycznej, Wietnamu, Bośni i Hercegowiny czy
Kazachstanu, a największym beneficjentem polskich środków okazały się
wówczas Chiny51.
Po trzecie, priorytety tematyczne programów wieloletnich zostały
każdorazowo, po uwzględnieniu potrzeb partnerów oraz możliwości
donatora, dostosowane do państw partnerskich i uszczegółowione.
W dalszym ciągu jednak, pomimo licznych rekomendacji, nie sporzą‑
dzono kompleksowych krajowych programów współpracy rozwojowej
z poszczególnymi państwami partnerskimi. Takie narzędzie – bazujące na
pogłębionej diagnozie, konsultacjach, strategicznym planowaniu oraz mo‑
nitoringu i ewaluacji – sprzyjałoby zwiększaniu spójności i efektywności
prowadzonych działań52. Kolejnym zatem zarzutem wobec klarującej się
49 United Nations – Committee for Development Policy: List of Least Developed
Countries (as of December 2018). United Nations. https://www.un.org/development/desa/
dpad/wp‑content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf [data dostępu: 30.09.2019].
50 Distribution of Net ODA (Indicator). Least Developed Countries. OECD. https://data.
oecd.org/oda/distribution‑of‑net‑oda.htm [data dostępu: 30.09.2019].
51 Grupa Zagranica: Polska współpraca rozwojowa. Raport 2012. Warszawa 2013, s. 11.
52 K. Kochanowicz: Krajowe programy pomocy rozwojowej: narzędzia zwiększania skuteczności polskiej współpracy rozwojowej. Oprac. Minority Rights Group International, Instytut
Globalnej Odpowiedzialności. Budapeszt 2012.
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specjalizacji było wciąż nie dość precyzyjne jej określenie, w niewystar‑
czającym stopniu oparte na szerokiej analizie przewag komparatywnych
dawcy oraz szczegółowym badaniu potrzeb beneficjentów53. W konse‑
kwencji, jak wspomina Elżbieta Kaca, w procesie planowania pierwszego
programu wieloletniego uwidoczniło się niedostateczne uwzględnienie
potrzeb krajów biorców pomocy rozwojowej, m.in. ze względu na nie‑
działający system zbierania informacji z placówek dyplomatycznych
oraz brak wyodrębnionych etatów w ambasadach dla osób zajmujących
się projektami rozwojowymi. Ze względu na to „powstało wrażenie, że
priorytety szczegółowe odnośnie do konkretnych krajów zostały przyjęte
raczej pod kątem konkretnych polskich projektodawców, którzy mogą
podjąć się realizacji projektów”54.
Po czwarte wreszcie, obydwa wieloletnie programy w stosunkowo nie‑
wielkim zakresie są koherentne z celami międzynarodowej agendy rozwo‑
jowej. Pomimo że w obydwu dokumentach zadeklarowano przywiązanie
do realizacji najpierw Milenijnych Celów Rozwoju55, a następnie Celów
Zrównoważonego Rozwoju56, to jednak redukcja i likwidacja ubóstwa
(będące najważniejszymi celami zawartymi w Deklaracji Milenijnej oraz
Agendzie 2030) zdają się w polskiej polityce rozwojowej odgrywać dru‑
gorzędną rolę57, znacznie mniej ważną niż działania prodemokratyczne
oraz wspierające transformację systemową. Z jednej strony docenić należy
obranie przez projektantów polskiej współpracy rozwojowej w początku
drugiej dekady XXI wieku wiodącego kierunku działania, bazującego na
specyficznym know‑how Polski, wynikającym z doświadczeń demokraty‑
zacyjnych i transformacyjnych państwa oraz dotychczas realizowanych
projektów. Specjalizacja sprzyja bowiem efektywności prowadzonych
działań rozwojowych. Z drugiej strony w tym kontekście pojawiały się
rozliczne obiekcje. Jedną z nich było to, że agenda demokratyzacyjna nie
wpisuje się w tradycyjnie pojmowaną współpracę rozwojową, z czego
jednak zaletę czynili kreatorzy strategicznych dokumentów regulujących
53 Zob.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: Specjalizacja Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju – szanse, wyzwania, zagrożenia. Raport z konferencji. War‑
szawa 2010, s. 11–13.
54 E. Kaca: Pomoc demokratyzacyjna w polskiej współpracy rozwojowej. Warszawa
2011, s. 22.
55 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2012–2015…, s. 3.
56 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2016–2020…, s. 7.
57 Por.: Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2012–2015. Grupa Za‑
granica. http://zagranica.org.pl/dzialania/ksztaltowanie‑wspolpracy‑rozwojowej/brak‑kon
cepcji‑na‑najblizsze‑4‑lata‑rada‑ministrow [data dostępu: 30.09.2019].
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tę dziedzinę działalności kraju58. Podkreślić warto niemniej, że pod tym
względem programy wieloletnie odzwierciedlają ujęcie współpracy roz‑
wojowej zaprezentowane w ustawie z 2011 roku.

Zwiększanie udziału Polski
w międzynarodowej współpracy rozwojowej
Podstawowym dla Polski wyzwaniem drugiej i kolejnych dekad XXI
wieku pozostaje zwiększanie udziału kraju w globalnej współpracy roz‑
wojowej. Udział ten należy rozumieć przede wszystkim jako wywiązywa‑
nie się ze zobowiązań podjętych na forach międzynarodowych, zarówno
w odniesieniu do zwiększania spójności i skuteczności współpracy czy
doskonalenia procesów monitoringu i ewaluacji, jak i (przede wszystkim)
w kontekście finansowania działań.
Na uwagę z pewnością zasługuje fakt rokrocznego zwiększania wo‑
lumenu polskiej współpracy rozwojowej. Zgodnie z danymi prezentowa‑
nymi przez OECD, biorąc pod uwagę okres od 2004 roku, łączna wartość
ODA świadczonej przez Polskę wzrosła ze 147,7 mln USD w 2004 roku do
716,1 mln USD w 2018 roku. Wraz z dołączeniem przez państwo do grona
donatorów wartość ta została zwiększona już średnio ponad trzykrotnie
(w 2000 roku wynosiła 48,3 mln USD, w 2001 roku – 54,2 mln USD, w 2002
roku – 21,2 mln USD, a w 2003 roku – 38,1 mln USD). W kolejnych latach
polskie nakłady na oficjalną pomoc rozwojową wynosiły: 147,7 mln USD
w 2004 roku; 222,4 mln USD w 2005 roku; 307,0 mln USD w 2006 roku;
319,3 mln USD w 2007 roku; 279,0 mln USD w 2008 roku; 344,1 mln USD
w 2009 roku; 330,7 mln USD w 2010 roku; 347,9 mln USD w 2011 roku;
376,3 mln USD w 2012 roku; 421,8 mln USD w 2013 roku; 388,7 mln USD
w 2014 roku; 449,8 mln USD w 2015 roku; 705,4 mln USD w 2016 roku;
679,5 mln USD w 2017 roku oraz 716,1 mln USD w 2018 roku59. Odnoto‑
wać jednocześnie należy, że zdecydowana większość polskich środków
przeznaczana jest na wpłaty do międzynarodowych organizacji, insty‑
tucji, funduszy czy programów. Dla przykładu, w 2004 roku współpraca
wielostronna pochłonęła blisko 80% alokacji finansowej (nieco ponad
58 Por.: J. Pomianowski: Agenda demokratyzacyjna w polskiej współpracy rozwojowej.
W: „Kwestie do debaty”. Polska współpraca rozwojowa. Nowe wymiary. Perspektywy dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm. Warszawa 2013, s. 7.
59 Net ODA (Indicator). Million US Dollars. https://data.oecd.org/oda/net‑oda.htm OECD.
[data dostępu: 30.09.2019].
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20% przeznaczono na współpracę dwustronną)60, z kolei w 2017 roku
na działania wielostronne skierowano ponad 65% środków, a na bilate‑
ralne – tylko ponad 30%61. Średnio każdego roku ok. 75% nakładów na
współpracę rozwojową jest przekazywanych w ramach kanałów wielo‑
stronnych, w tym przede wszystkim poprzez budżet Unii Europejskiej
oraz inicjatywy systemu Narodów Zjednoczonych.
Niemniej, pomimo pozytywnego trendu zwiększania wartości finan‑
sowej współpracy rozwojowej, Polska w dalszym ciągu nie należy do
czołówki unijnych donatorów. Porównując nakłady RP z kwotami prze‑
znaczanymi na ODA przez pozostałe państwa członkowskie Unii Euro‑
pejskiej, w 2010 roku Polska, spośród 27 krajów, znajdowała się dopiero na
16. pozycji. W 2011 roku awansowała na miejsce 15., w kolejnych dwóch
latach (2012 i 2013) zajmowała 14. lokatę, zaś od 2014 roku jest 13. krajem
UE pod względem rocznych wydatków na ODA. Biorąc pod uwagę to
kryterium, Polska wyprzedza pozostałe „nowe” państwa członkowskie,
a także część państw „starej” UE (wykres 1). Ta umiarkowanie wysoka
pozycja Polski w rankingu powinna jednak zostać skonfrontowana z fak25 000
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Wykres 1. Wydatki państw członkowskich UE na oficjalną pomoc rozwojową w 2018 roku
[mln USD]
Źródło: OECD: Net ODA (Indicator). Million US Dollars. https://data.oecd.org/oda/net‑oda.htm [data
dostępu: 30.09.2019]. Brak danych dla Chorwacji i Cypru.
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60 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport rocz0.1
ny 2004. Warszawa 2005, s. 32.
0.1 61 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca rozwojowa. Raport roczny
2017. Warszawa 2018, s. 51, 79.
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tami: unijna polityka rozwojowa opiera się przede wszystkim na trzech
25 000
filarach – wpłatach Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji – a nakłady RP
stanowią zaledwie ok. 3% alokacji niemieckich, corocznie największych
w
skali całej UE. Oznacza to, że udział Polski (jak i pozostałych krajów
20 000
członkowskich, bowiem trzej wskazani liderzy fundują ok. 60% unijnej
ODA) w polityce rozwojowej UE jest niewielki.
15 000
Znacznie bardziej niekorzystnie Polska prezentuje się w odniesieniu do
wartości względnych ODA, tj. udziału nakładów na działania rozwojowe
w
dochodzie narodowym brutto. Tak wyliczany odsetek również wzrósł
10 000
po akcesji Polski do UE, jednak pozostaje niewysoki i podlega wahaniom.
W poszczególnych latach wynosił: w 2003 roku – 0,013%, w 2004 roku –
5 000
0,049%,
w 2005 roku – 0,068%, w 2006 roku – 0,089%, w 2007 roku – 0,101%,
w 2008 roku – 0,075%, w 2009 roku – 0,089%, w 2010 roku – 0,084%,
w 2011
roku – 0,084%, w 2012 roku – 0,090%, w 2013 roku – 0,096%, w 2014
0
roku – 0,086%, w 2015 roku – 0,096%, w 2016 roku – 0,147%, zaś w 2017
roku – 0,135%62.
Według tego kryterium, polskie nakłady na ODA – w porównaniu
do alokacji pozostałych państw członkowskich UE – plasują kraj już nie
w środku rankingu, lecz na jego końcu. W 2018 roku Polska znalazła się
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Wykres 2. Wydatki państw członkowskich UE na oficjalną pomoc rozwojową w latach
2015–2017 [% DNB]
Źródło: OECD: Net ODA (Indicator). % of Gross National Income. https://data.oecd.org/oda/net‑oda.
htm [data dostępu: 30.09.2019]. Brak danych dla Chorwacji i Cypru.

62 Net ODA (Indicator). % of Gross National Income. OECD. https://data.oecd.org/oda/net
oda.htm [data dostępu: 30.09.2019].
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na 20. pozycji, wyprzedzając Słowację, Litwę, Bułgarię, Węgry, Rumunię
i Łotwę, jednak pozostając m.in. – spośród państw „nowej” Unii – za
Maltą, Estonią, Słowenią i Czechami (wykres 2).
Należy zwrócić uwagę także na to, że zaprezentowany poziom nakła‑
dów na współpracę rozwojową istotnie podważa zaangażowanie państwa
w wywiązanie się z podjętych zobowiązań międzynarodowych. Kluczowa
w tym kontekście jest deklaracja przekazywania na ODA w państwach
rozwijających się 0,70% DNB oraz 0,15–0,20% DNB w państwach najsłabiej
rozwiniętych. Genezy tego zobowiązania należy poszukiwać we wnioskach i zaleceniach Konsensusu z Monterrey, który został zawarty na
oenzetowskiej Międzynarodowej Konferencji ws. Finansowania Rozwoju
w 2002 roku63, podtrzymanych i nieco zmodyfikowanych podczas kolej‑
nej edycji tego wydarzenia, odbywającej się w 2008 roku w Doha64. Ta
rekomendacja finansowa znalazła się również w mapie drogowej działań
mających pozwolić na osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju (Investing
in Development. A Practical Plan to Achieve the Millenium Development
Goals)65, zaprezentowanej w 2005 roku przez dyrektora Projektu Mile‑
nijnego Jeffrey’a Sachsa. Ze względu na niepełną realizację milenijnych
priorytetów oraz nieosiągnięcie założonego poziomu wydatków przez
większość donatorów, została ona powtórzona przez Zgromadzenie
Ogólne NZ w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 203066.
Zobowiązanie to, w dłuższej perspektywie czasowej, obejmuje również
Polskę, która za pośrednictwem współpracy rozwojowej wdraża Agendę
w wymiarze międzynarodowym.
Co więcej, progami finansowania ODA zajęła się również Unia Euro‑
pejska. W tym kontekście wskazać trzeba na postanowienia Konsensusu
europejskiego w sprawie rozwoju, przyjętego w 2005 roku, poprzez który
państwa członkowskie UE podjęły zobowiązanie zwiększania zasobów
finansowych współpracy rozwojowej. Unia Europejska, uwzględniając
wcześniej zawarte porozumienia, przyjęła harmonogram, zgodnie z któ‑
rym państwa członkowskie najpóźniej do 2010 roku powinny rocznie
63 United Nations: Monterrey Consensus on Financing for Development. The final
text of agreements and commitments adopted at the International Conference on Finan‑
cing for Development. Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002. New York 2003, s. 14–16.
64 Pkt. 42–43. United Nations: Doha Declaration on Financing for Development: out‑
come document of the Follow‑up International Conference on Financing for Development
to Review the Implementation of the Monterrey Consensus. Doha, Quatar, 29 November –
2 December 2008, United Nations, 09.12.2008, A/CONF.212/L.1/Rev.1.
65 Millennium Project: Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the
Millennium Development Goals. Report to the UN Secretary General. New York 2005,
s. xxii.
66 Pkt 43. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030…
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transferować na ODA przynajmniej 0,56% DNB, a do 2015 roku – 0,70%
DNB67. Preferencyjne cele przyjęto w stosunku do krajów, które do UE
przystąpiły po 2002 roku, a które na ODA nie przeznaczyły w 2005 roku
więcej niż 0,17% DNB – miały one osiągnąć ten poziom w 2010 roku, zaś
w 2015 roku zrealizować priorytet transferów na poziomie 0,33% DNB68.
Przekroczenie obu progów – 0,17% DNB i 0,33% DNB, zgodnie z progno‑
zami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miało nastąpić już
w 200569 i 2006 roku70. Niemniej do 2017 roku nie udało się osiągnąć nawet
niższego z tych poziomów. Podkreślić z kolei należy, że na mocy Nowego
europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju z 2017 roku, będącego
odpowiedzią na oenzetowską Agendę 2030, także na forum Unii Europej‑
skiej potwierdzone zostało zobowiązanie do przekazywania 0,70% DNB
na ODA oraz 0,20% DNB krajom najsłabiej rozwiniętym. Założeniem jest
osiągnięcie tego celu najpóźniej w 2030 roku, przez wiekszość członków
UE, z utrzymaniem „taryfy ulgowej” w stosunku do „nowych” państw
Unii71. Wskazane zobowiązania międzynarodowe czynią zwiększanie
portfela ODA największym z wyzwań stojących przed polską współpracą
rozwojową. Uwzględniając jednak przedstawione dane finansowe oraz
głównie deklaratywne zaangażowanie w globalne działania rozwojowe,
można zaryzykować stwierdzenie, że Polska postanowień tych nie
wdroży również do końca trzeciej dekady XXI wieku.

Podsumowanie
Wraz z początkiem drugiej dekady XXI wieku zarówno polskie władze,
jak i organizacje pozarządowe zadeklarowały „wolę zaangażowania we
67 Pkt 23. Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkow‑
skich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki
rozwojowej Unii Europejskiej: „Konsensus Europejski”. Dz.U. UE, 24.02.2006, C 46.
68 Pkt 4. Milenijne Cele Rozwoju: wkład UE do Przeglądu Milenijnych Celów Rozwo‑
ju podczas spotkania ONZ na wysokim szczeblu w 2005 r. – Konkluzje Rady i przedsta‑
wicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie. Bruksela, 24.05.2005, 9266/05.
69 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2004…, s. 14.
70 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2005. Warszawa 2006, s. 9.
71 Pkt 103. Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkow‑
skich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji: Nowy europejski kon‑
sensus w sprawie rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”. Dz.U. UE,
30.06.2017, C 210.
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współpracę rozwojową i świadczenie pomocy humanitarnej na znacznie
większą skalę”72. Bezpośrednim tego odzwierciedleniem stało się przyję‑
cie w 2011 roku stosownej ustawy dotyczącej współpracy rozwojowej oraz
wyartykułowanie preferowanej specjalizacji geograficznej i tematycznej
działań kraju w tym zakresie. Trzeba podkreślić, że polityka rozwojowa
jest elementem polityki zagranicznej Polski, wpisującym się (przynajmniej
częściowo) w unijną oraz globalną agendę rozwojową, a wypracowane
w ostatnich latach podejście do ODA umożliwiać ma realizację postulatów,
zgodnie z którymi: „Polska nie powinna zapominać o własnych interesach.
Nie należy traktować pomocy rozwojowej jako działalności charytatyw‑
nej, ale jako instrument przynoszący obopólne korzyści i kreujący trwałe
partnerstwo. Strategia musi być zgodna z międzynarodowymi standar‑
dami i trendami oraz powiązana z celami UE, ale ma też służyć budowie
silniejszych powiązań gospodarczych, politycznych i społecznych Polski
z krajami rozwijającymi się”73. Takie stanowisko, akcentujące również
powiązanie kwestii bezpieczeństwa i rozwoju, znalazło potwierdzenie
w Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021: „Podejmowane przez
Polskę inicjatywy na rzecz redukcji ubóstwa, niwelowania różnic rozwo‑
jowych, pobudzania przedsiębiorczości w krajach rozwijających się służą
stabilizacji i poprawie przewidywalności najbliższego otoczenia Europy.
Tym samym przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszego kraju
i jego obywateli”74. Wątpliwości wzbudza jednak to, czy tak ambitnie
sformułowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w ramach aloko‑
wanych na współpracę dwustronną środków, które w latach 2012–2017
(od czasu wdrażania programów wieloletnich) wyniosły niewiele ponad
700 mln USD75.
Ta kwestia – finansowa – jawi się zresztą jako najważniejsze wyzwanie
polskiej współpracy rozwojowej zarówno w drugiej dekadzie XXI wieku,
jak i w dekadzie nadchodzącej. Z jednej strony dlatego, że Polska podjęła
72 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Priorytety polskiej polityki zagranicznej
2012–2016. Warszawa 2012, s. 22.
73 P. Kugiel: Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016–2020: obopólne korzyści. „Biuletyn PISM” 2014, nr 95 (1207), s. 2.
74 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–
2021. Warszawa 2017, s. 21.
75 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2012. Warszawa 2013, s. 79; Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na
rzecz rozwoju. Raport roczny 2013. Warszawa 2014, s. 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2014. Warszawa 2015, s. 11; Ministerstwo
Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2015. Warszawa
2016, s. 36; Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport
roczny 2016. Warszawa 2017, s. 63; Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Polska współpraca
rozwojowa. Raport roczny 2017. Warszawa 2018, s. 51.

Polska współpraca rozwojowa…

431

na forum unijnym i globalnym zobowiązanie do przeznaczania na ODA
corocznie 0,70% (a przynajmniej 0,33%) swojego DNB, tymczasem poziom
finansowania współpracy rozwojowej pozostaje daleki od tego progu.
Z drugiej strony odnotować należy fakt, iż wobec tak niskich alokacji
finansowych udział Polski w międzynarodowym systemie pomocowym
w dalszym ciągu jest marginalny – w 2018 roku, zgodnie z danymi OECD,
polskie wydatki na ODA, w wysokości 716,1 mln USD, stanowiły zaledwie
0,5% środków, które na współpracę rozwojową przeznaczyły wszystkie
państwa członkowskie DAC (143 217,9 mln USD)76. Pomimo poczynionych
w ostatniej dekadzie zmian w zakresie kształtowania systemu działań
rozwojowych, Polska w dalszym ciągu znajduje się na marginesie global‑
nej i unijnej współpracy rozwojowej.
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Myślenie polityczne
Jarosława Kaczyńskiego*

Podstawowe kategorie
Myślenie polityczne przejawia się zazwyczaj w przekazach werbal‑
nych dotyczących dóbr publicznych. Możliwe jest wyróżnienie kilku
autorskich typologii myślenia politycznego. W najprostszym podziale
myślenie polityczne można zróżnicować według kryterium poziomu
racjonalności. Chociaż najczęściej myślenie racjonalne i nieracjonalne są
postrzegane jako wykluczające się, to jednak sądzę, że o wiele trafniejsze
jest traktowanie ich jako typów idealnych w rozumieniu Maxa Webera.
Tym samym całkowita racjonalność i jej antynomia – nieracjonalność nie
występują w rzeczywistości. Można natomiast badać, jaki jest poziom
racjonalności (i tym samym nieracjonalności) w poszczególnych przeka‑
zach werbalnych1.
Kolejny podział dotyczy myślenia konkretnego i abstrakcyjnego,
a więc w przypadku drugiego z nich – umiejętności stosowania pojęć
ogólnych obejmujących swoim polem znaczeniowym występujące cechy
wspólne.
Czym się różni myślenie demokratyczne od niedemokratycznego? Nie
są one tożsame z funkcjonowaniem danego reżimu politycznego. Możliwe
jest na skalę masową występowanie myślenia niedemokratycznego i jed‑
* Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego „Kontestacja polityczna
a nowa demokracja opancerzona” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nu‑
mer rejestracyjny grantu: 2018/31/B/HS5/01410.
1 H.H. Bruun: Weber on Rickert: From Value Relation to Ideal Type. „Max Weber Studies”
2001, Vol. 2, No. 1, s. 138–160.
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nocześnie istnienie skonsolidowanej demokracji, o czym świadczy przy‑
kład Indii. Odwrotnym przypadkiem jest casus Polski lat 80. XX wieku.
Istotą myślenia demokratycznego jest akceptacja wielopodmiotowości.
Przynależy się zazwyczaj do wielu grup społecznych, które składają się
z autonomicznych podmiotów; każdy z nich może decydować o sobie
i współdecydować o poczynaniach grupy społecznej, do której należy.
Ta przynależność jest zazwyczaj dobrowolna, a więc inkluzja i ekskluzja
są rezultatem przede wszystkim decyzji danego podmiotu. Nie sposób
jednak wykluczyć posiadania tego prawa przez cała grupę społeczną,
gdyż jest to warunek jej trwałości.
Antynomią jest akceptacja monizmu, a więc świata społecznego,
w którym może występować tylko jeden podmiot w danej grupie spo‑
łecznej. Zazwyczaj też przynależność do większej zbiorowości wynika
z mniej lub bardziej przymusowego uczestnictwa w grupie naturalnej
lub quasi‑naturalnej. Inkluzja lub ekskluzja nie zależy od decyzji członka
danej grupy społecznej, a więc ma charakter naturalny lub jest rezultatem
decyzji jedynego podmiotu władczego.
Warto tu przytoczyć metaforę niemieckiego socjologa Wernera Som‑
barta, piszącego o Händlergessellschaft (społeczeństwie handlarzy) antynomicznym wobec Heldengessellschaft (społeczeństwa bohaterów, wojowników)2. Oznacza to przede wszystkim różnicę sposobów myślenia.
W pierwszym przypadku myślenie sytuuje się między zero a jeden. Kom‑
promisowe wzajemne uznawanie swoich racji i interesów jest najczęściej
spotykanym tego przykładem. W drugim natomiast ma charakter zero-jedynkowy – albo wygrana, albo śmierć (spartańskie – z tarczą lub na
tarczy).
Myślenie demokratyczne oparte na akceptacji wielopodmiotowości
i sposobie myślenia „między zero a jeden” jest zatem typem idealnym
antynomicznym wobec myślenia niedemokratycznego określanego przez
uznanie monizmu i sposób myślenia zero-jedynkowy.
Continuum pomiędzy nimi może być podzielone na subtypy w zależ‑
ności głównie od tych dwóch ściśle ze sobą sprzężonych cech istotnoś‑
ciowych. Można je zoperacjonalizować głównie poprzez natężenie dwóch
antynomicznych pojęć wizerunków partnera – wroga. Subtypy te można
przedstawić następująco: 1) partner, 2) stały kontrahent, 3) przypadkowy
klient, 4) klient wart wykorzystania, 5) nieprzyjaciel, który musi być po‑
zbawiony swoich zasobów, 6) wróg, który musi być całkowicie zniszczony.
Można stworzyć też kryteria operacjonalizujące, które posiadają cha‑
rakter pomocniczy. Do nich głównie należy poziom akceptacji samodziel‑
ności inkluzji do grupy społecznej, do której się należy. Pierwszym z nich
2 W. Sombart: Händler und Helden: patriotische besinnungen. Berlin 1915.
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jest akceptacja inkluzji tylko z przyczyn naturalnych (jak urodzenie, fakt
długotrwałego zamieszkania, pochodzenie etniczne itd.) oraz wynikająca
z decyzji podmiotu władczego. Drugi to zgoda na inkluzję z powodów
pragmatycznych. Trzeci etap to akceptacja dobrowolności inkluzji tylko
dla wybranych kategorii osób. Czwarty to zgoda na bezwarunkową
inkluzję.
Oczywiście w ramach obu sposobów myślenia możliwe jest wyróż‑
nianie poszczególnych typów. W ramach myślenia niedemokratycznego
można wyróżnić myślenie wegetatywne, posttrybalne, fundamentali‑
styczne oraz typowe dla totalitarnej gnozy politycznej. Pierwsze dwa
typy myślenia zazwyczaj nie występują w wypowiedziach liderów po‑
litycznych współczesnych ruchów politycznych. Myślenie wegetatywne
polega na artykulacji dążenia do zaspokojenia podstawowych potrzeb
egzystencjalnych (najniższy poziom piramidy Maslowa). Z kolei myślenie
posttrybalne jest epigońskim zestawem najbardziej pierwotnych struktur
myślenia plemiennego (jak podział na „swoich” i „obcych”, świętość włas‑
nej ziemi, swoiste rozumienie honoru i kodeksu walki).
Myślenie fundamentalistyczne oraz totalitarna gnoza polityczna były
wielokrotnie opisywane. Za podstawę przyjmuję w niniejszym opraco‑
waniu rozumienie fundamentalizmu jako sposobu myślenia opartego
na przypisywaniu „nam” samych cech pozytywnych, „obcym” – nega‑
tywnych. W konsekwencji można mówić o biało‑czarnym postrzeganiu
świata, syndromie „oblężonej twierdzy” i braku hierarchii wartości.
Totalitarna gnoza polityczna charakteryzuje się istnieniem: wiary w moż‑
liwość posiadania wiedzy umożliwiającej zbawienie, figury zbawczego
podmiotu wyobrażonego oraz wroga obiektywnego3.
Wyznaczenie miejsca danego sposobu myślenia wymaga skonstruo‑
wania siatki kategorii teoretycznych, których najistotniejszymi kryteriami
są pozytywne i odpowiednio negatywne cechy przypisywane osobie.
Jedną z najciekawszych propozycji teoretycznych przedstawiła Joanna
Rak, konstruując trzy typologie, dotyczące ludzi, zwierząt i rzeczy. W tym
pierwszym przypadku wyróżniła mity o coraz mniejszym natężeniu
opozycji boskość vs diabelskość: 1) antropolatryzujący vs diabolizujący,
2) teofanijny vs demonizujący, 3) boskiego vs antynomicznie diabelskiego
mesistosu (pośrednika), 4) uniwersalnie pojmowanego katechonu vs anty‑
chrysta4. Im jest większe natężenie definiowania przeciwnika jako wroga
(od antychrysta do diabła) i swojego ugrupowania personifikowanego
przez lidera jako zbawcy (od katechona do ucieleśnionego boga), tym
większe jest natężenie totalitarnej gnozy politycznej.
3 R. Bäcker: Nietradycyjna teoria polityki. Toruń 2011.
4 J. Rak: How to Measure Political Gnosis? Empirical Evidence from Putin’s Russia. „Prze‑
gląd Politologiczny” 2017 (4), s. 159–171.
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Typologia ta obejmuje tylko część mitów personalnych o charakterze
melioratywnym bądź pejoratywnym. Jeśli chodzi o mity nie odnoszące
się do sfery duchowej (profaniczne), kryterium istotnościowym będzie
poziom realizacji (bądź jego brak) pojedynczych ról społecznych lub
ich wiązki. W tym drugim przypadku możliwe jest wyodrębnienie, po
pierwsze, multiplikacji danej roli traktowanej jako jednoczesne pełnienie
kilku innych, po drugie – wzoru osobowego wykonywania danej roli
społecznej i po trzecie – zbioru typowych ról społecznych. Ostatecznie
zostają zatem rozróżnione cztery poziomy (włącznie z pojedynczą rolą
społeczną). Na każdym z nich można pełnić daną rolę nadzwyczajnie (he‑
roicznie), wzorowo (jako ideał), częściowo dobrze, dostatecznie, niewłaści‑
wie, źle oraz całkowicie przeciwstawnie (pełnić antyrolę). Formułowanie
dwóch pierwszych ocen ma charakter melioratywny i świadczy o wysoce
pozytywnym stosunku. Kolejne trzy oceny posiadają charakter mniej lub
bardziej neutralny, a ostatnie dwie – pejoratywny. O mentalności emocjo‑
nalnej typowej dla fundamentalizmu można mówić w przypadku ocen
zarówno melioratywnych, jak i pejoratywnych.

Metodologia badań
W badaniu sposobu myślenia polityków konieczne jest przeanalizowanie
tylko tych dokumentów, które prawdopodobnie nie są rezultatem dłu‑
gotrwałych prac dużych zespołów ludzkich. Najlepiej by było uzyskać
dostęp do wypowiedzi, które mają charakter całkowicie odautorski i nie
są formułowane w celu uzyskania poparcia zwolenników i wyborców.
Jeśli ma się dostęp wyłącznie do wypowiedzi publicznych, to pierwszy
warunek jest bardzo trudny do spełnienia, a drugi – prawie niemożliwy.
Jednakże i jedną, i drugą trudność należy traktować jako zmienne zakłó‑
cające, a nie wykluczające. Sposób myślenia jest zazwyczaj zawsze taki
sam, słowa mogą być różne. W przypadku, gdy przedmiotem analizy są
nie bezpośrednie znaczenia słów, ale sposób traktowania innych pod‑
miotów politycznych czy rozumienie poziomu inkluzji, można uzyskać
w miarę wiarygodne wyniki niezależnie od zmiennych zakłócających.
Losowy dobór próby byłby nieuzasadniony. Celem bowiem nie jest
zbadanie znaczenia np. figury wroga w ogólnym sposobie myślenia,
ale sposób rozumienia „innego”. O wiele bardziej przydatny jest w tym
przypadku dobór celowy. Przy czym w analizie powinno się uwzględnić
przede wszystkim wypowiedzi nietypowe. Chodzi o wyodrębnienie tych
tekstów, o których możemy przypuszczać, że nie były rezultatem prac
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zespołów PR lub sztabów politycznych. Szczególnie cenne są wypowie‑
dzi, które miały charakter spontaniczny i były rezultatem raczej wzbu‑
rzenia emocjonalnego niż chłodnej analizy politycznej. Ich rozróżnienie
w przypadku swoistego teatru politycznego, jakim jest parlament (w tym
i polski Sejm), nie sprawia kłopotu. Poziom teatralizacji i emocjonalności
wypowiedzi na scenie politycznej po roku 1989 można uznać za bardzo
wysoki, szczególnie w odniesieniu do kadencji lat 2015–2019.
Analizie zostaną poddane wypowiedzi lidera najważniejszej par‑
tii – Prawa i Sprawiedliwości wchodzącej w skład rządzącej w latach
2015–2019 koalicji Zjednoczonej Prawicy, a więc Jarosława Kaczyńskiego.
Co ciekawe, Kaczyński unikał wypowiedzi w Sejmie. Zazwyczaj były
to wnioski o charakterze technicznym, które nie mogły być wcześniej
uzgodnione w ramach klubu poselskiego PiS. Dotyczyły one nadzwyczaj‑
nych sytuacji w porządku obrad (wycofania projektu ustawy, poparcia
poprawki). W trzech przypadkach były to krótkie wspomnienia zmarłych
posłów z partii rządzącej (np. Jolanty Szczypińskiej) bądź opozycjonistów
(Antoniego Zambrowskiego). Naliczyłem jednak pięć charakterystycznych
wypowiedzi w 2016 roku oraz jedną w 2017 roku, które odbiegały swoim
poziomem emocjonalnym nawet od standardów VIII kadencji Sejmu.
Wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były z naturalnych
powodów często analizowane przez politologów oraz publicystów5. Nie
wynika to jedynie z pełnionej przez niego znaczącej roli politycznej.
Kaczyński potrafi mówić w sposób nieszablonowy, wieloznaczny, często
używając neologizmów i niedomówień.
Celem badania jest określenie miejsca myślenia politycznego Jaro‑
sława Kaczyńskiego w ramach zaprezentowanych typologii. Tym samym
konieczne jest zweryfikowanie hipotezy badawczej, według której sposób
myślenia prezesa partii rządzącej w trakcie VIII kadencji Sejmu RP ma
charakter autorytarny, jak twierdzą np. Pippa Norris i Ronald Inglehart6.

5 K. Mazur: Jarosław Kaczyński – ostatni rewolucjonista III RP / Jarosław Kaczyński – the
Last Revolutionary of Poland’s Third Republic. Klub Jagielloński. 18.01.2016. https://klubja‑
giellonski.pl/2016/01/18/jaroslaw‑kaczynski‑ostatni‑rewolucjonista‑iii‑rp/ [data dostępu:
9.06.2020]; J. Pacuła: Słowa w natarciu. Metaforyka militarna w dyskursie politycznym. „Zeszy‑
ty Prasoznawcze” 2012, nr 3 (211), s. 35–62; P. Schmidt: Analiza wystąpień sejmowych Jarosława Kaczyńskiego w okresie Sejmu VI kadencji. „Forum Politologiczne” 2013, t. 15, s. 229–241.
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie; J. Zamana:
Styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. „Studia Krytyczne” 2016, nr 2, s. 201–213.
6 P. Norris, P.R. Inglehart: Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism.
Cambridge 2019.

442

Roman Bäcker

Wystąpienia z 2016 i 2017 roku
W dniu 2 grudnia 2016 roku Kaczyński mówił o demonstracji Porozumie‑
nia Centrum z 1993 roku, w czasie której spalono kukłę Lecha Wałęsy:
„A skądinąd tego rodzaju wydarzenia, jeżeli ktoś zna praktyki państw
demokratycznych w świecie, i przedtem, i potem się wielokrotnie zda‑
rzały, a w Polsce zrobiono z tego niebywałą historię po prostu po to, żeby
niszczyć jedyną opozycję, która walczyła o uczciwą Polskę”7.
Przekonanie o tym, że uczciwe jest tylko to ugrupowanie, którym
się osobiście kieruje, nie tylko stanowi wyraźny dowód na biało‑czarny
schemat myślenia, ale i uprawdopodabnia przypuszczenie o traktowaniu
własnego obozu politycznego jak oblężonej twierdzy. Warto przy tym
wspomnieć, że prezes PiS sugeruje dość jednoznacznie, że wszelkie inne
ugrupowania polityczne nie są uczciwe.
W dniu 5 września 2016 roku, w trakcie dyskusji nad wnioskiem
o odwołanie Marka Kuchcińskiego ze stanowiska marszałka Sejmu,
Kaczyński mówił: „[…] w ciągu tych 8 lat Platforma Obywatelska nie
ukrywała, że jej celem jest anihilacja jedynej realnej opozycji, czyli Prawa
i Sprawiedliwości. […] Przedsięwzięcia podejmowane w tej dziedzinie
miały bardzo szeroki charakter, odnosiły się do różnych spraw. Zdarzały
się najróżniejsze ograniczenia praw obywatelskich, praw opozycji, często
mocno godzące w demokrację. Godzono nawet w elementarną wolność
słowa. No, w tym Sejmie omawiano sprawę pracy magisterskiej obronio‑
nej na najstarszej polskiej uczelni. I nie wstydziliście się tego, chociaż to
naprawdę był straszliwy wstyd. […] To obrażanie było częścią pewnej
socjotechniki, socjotechniki dyfamacji. Dyfamacji, dyskredytacji opozycji,
dyskredytacji w opinii publicznej, pokazywania, że jest niepełnoprawna,
że w gruncie rzeczy nie powinna istnieć”8.
Ciężar dowodów przedstawionych na rzecz tezy o dążeniu PO do
zniszczenia PiS nie jest zbyt znaczący. Trudno nawet mówić o ich po‑
wadze. O wiele ważniejsze jest samo przekonanie wypowiadającego to
oskarżenie. Jeśli PO dążyła do anihilacji PiS, to tym samym „my” jesteśmy
uprawnieni do czynienia tego samego, gdyż chcemy dalej istnieć. Figura

7 Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 2 grudnia 2016 r. http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf//0/5F19349D33B49EE4C125
807D006DD73D/%24File/31_d_ksiazka_bis.pdf [data dostępu: 24.09.2019].
8 Sprawozdanie Stenograficzne z 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 5 września 2016 r. http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/083307F775E5D4B4C125
80260001D764/%24File/24_a_ksiazka_bis.pdf [data dostępu: 24.09.2019].

Myślenie polityczne Jarosława Kaczyńskiego

443

wroga zawsze wystarcza jako uzasadnienie podejmowania usilnych sta‑
rań o likwidację bytu obciążanego tym mianem.
Jarosław Kaczyński 10 czerwca 2016 roku mówił: „Ja mam prośbę do
pana marszałka, żeby jednak nieco strofował za aroganckie wypowiedzi,
bo ja rozumiem, że są jedynie słuszne interesy, które pan Petru tutaj
reprezentuje (Oklaski), tylko one z reprezentacją interesów polskiego spo‑
łeczeństwa, Polski, narodu polskiego nic nie mają wspólnego”9.
Ryszard Petru nie został nazwany wprost zdrajcą narodu polskiego.
Jest on według Kaczyńskiego jedynie reprezentantem obcych, niepolskich
interesów. Zostało to powiedziane znaczeniowo tak samo, ale ładniej.
Przejście do schematu „oni – zdrajcy, my – jedyni patrioci” to tylko kwe‑
stia artykulacji, a nie uzupełnienia braku.
W dniu 10 czerwca 2016 roku poza trybem formalnym porządku
obrad Kaczyński powiedział: „Panie marszałku, głos przeciwny. Mam do
tego prawo. (Wesołość na sali, oklaski) (Głos z sali: Ha, ha, ha.) (Poseł Dominik
Tarczyński: Brawo!) Otóż mówiąc najkrócej, kiedyś, mając przy tym popar‑
cie niemałej części wymiaru sprawiedliwości, broniliście złodziei. Teraz
bronicie terrorystów. (Oklaski) (Poseł Dominik Tarczyński: Brawo!)”10.
PO nie została nazwana partią przestępczą wprost. Według Kaczyń‑
skiego pełni funkcję patrona w ramach relacji klientelistycznych, chroniąc
złodziei oraz terrorystów. W rzeczywistości zatem jest zwierzchnikiem
tych, którzy są wrogami Polski.
Tego samego dnia Kaczyński, przy okazji debaty o spółdzielczych ka‑
sach oszczędnościowo‑kredytowych (SKOK), powiedział „[…] tyle żeście
o nim [Lechu Kaczyńskim – R.B.] po śmierci powiedzieli, że moglibyście
tego już zaniechać, bo naprawdę skompromitowaliście się straszliwie,
pokazaliście, że jesteście poza kulturą polską […] Wy myślicie (Gwar na
sali, dzwonek) w sposób (Dzwonek) krótki. Nie ma takich grabi, co by od
siebie. Stąd pochodzicie i tacy jesteście”11.
Opozycja jest traktowana nie tylko jako egoistyczna, pełna prywaty
i złodziei, ale też sytuująca się poza polską kulturą, a więc faktycznie
poza polskim narodem. Jedyną reprezentację tego narodu stanowi zatem
PiS, co więcej, partia ta jest z nim całkowicie utożsamiona.
Niewątpliwie do najbardziej znanych w publicystyce wypowiedzi na‑
leży bardzo krótkie przemówienie („poza formalnym trybem”) w trakcie
posiedzenia Sejmu 18 lipca 2017 roku. Jarosław Kaczyński powiedział
wtedy: „Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord
9 Sprawozdanie Stenograficzne z 20. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 10 czerwca 2016 r. http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/0A36EA28D83C96BBC1
257FCF00054EB4/%24File/20_c_ksiazka_bis.pdf [data dostępu: 24.09.2019].
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata. Niszczyliście go, zamordo‑
waliście, jesteście kanaliami”12.
To bardzo krótkie wystąpienie o bardzo wysokim poziomie emocjo‑
nalności było bezpośrednią reakcją na wystąpienie Borysa Budki z PO.
Z jednej strony są ci, którzy posiadają prawdę, z drugiej ludzie się jej
obawiający. Ci pierwsi są wierni, drudzy są zdrajcami. Pierwsi chronią
życie, drudzy to życie niszczą, są mordercami. Ten biało‑czarny schemat
widzenia świata ma charakter skrajnie fundamentalistyczny. Z jednej
strony jest heroizowany Lech Kaczyński, a z drugiej – ci, którzy protestują
przeciwko polityce Jarosława Kaczyńskiego. Ci ostatni są traktowani nie
jak przeciwnicy, ale jak wrogowie. Świadczy o tym użycie pojęć skrajnie
pejoratywnych „zdrajca, morderca, kanalia”. Należy koniecznie zwrócić
uwagę także na bardzo wyraźne przeświadczenie Kaczyńskiego, że jego
przeciwnicy prawdy się boją. Tym samym tylko on jest predystynowany
do posiadania istotnościowej prawdy (w języku rosyjskim: istiny). Przeko‑
nanie takie to typowa cecha gnostycznego sposobu myślenia.

Konkluzje
Po niewątpliwie bardzo emocjonalnym wystąpieniu z 18 lipca 2017
roku Jarosław Kaczyński prawie nie zabierał głosu w trakcie posiedzeń
plenarnych Sejmu, aż do czasu wyborów 13 października 2019 roku. To
swoiste powstrzymywanie się od wypowiedzi było zapewne celowe, nie
sposób jednak udowodnić prawdziwości tej czy innej motywacji takiego
postępowania.
Niezależnie od bardzo małej liczby wypowiedzi można je potraktować
jako reprezentatywne dla sposobu myślenia prezesa PiS. Po pierwsze, Ka‑
czyński wyraża przekonanie, że jedyną uczciwą i patriotyczną formacją
polityczną była i jest ta, którą on sam kierował i kieruje. Idealizowanie
siebie samego oraz swojego ugrupowania nie jest wyjątkiem w polityce.
Jednakże rzadko się zdarza, by te cechy były traktowane jako przyna‑
leżne monopolistycznie tylko „swoim”. Po drugie, wszystkie inne ugru‑
powania Kaczyński traktuje nie tylko jako złe, ale też jako wrogie. „Inni”
nie są jednak wyłącznie wrogami PiS, charakteryzuje ich bowiem brak
patriotyzmu, są wrogami Polski i zdrajcami narodu. W dodatku nie mają
12 Sprawozdanie Stenograficzne z 46. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 18 lipca 2017 r. http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/63A8F1055153C815C125816
2000F7136/%24File/46_a_bis_ksiazka.pdf [data dostępu: 24.09.2019].
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jakichkolwiek pozytywnych cech moralnych, są zdrajcami, złodziejami,
mordercami i kanaliami. Dokonując ekskluzji swoich przeciwników poli‑
tycznych z narodu polskiego oraz z grona ludzi „porządnych”, Kaczyński
nie stosuje zabiegów animalizujących i nie traktuje „innych” bezpośred‑
nio jako podmiotów zła, nie określa ich wprost epitetami typowymi dla
diabolizacji, ale jest niesłychanie blisko tego typu myślenia.
Wyraźnie uwidacznia się biało‑czarny schemat myślenia przy bardzo
dużym poziomie emocjonalności oraz traktowania własnego obozu po‑
litycznego jak oblężonej twierdzy. Jedynym wyjątkiem jest śmierć Lecha
Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku. W tym przypadku mamy do czynie‑
nia z przeświadczeniem prezesa PiS, że tylko on jest w stanie zrozumieć
i posiąść istotnościową prawdę.
Myślenie Jarosława Kaczyńskiego jest typowe dla skrajnej postaci
autorytarnego fundamentalizmu, a w przypadku tragedii smoleńskiej
zawiera elementy totalitarnej gnozy politycznej. Tym samym hipoteza
badawcza została w dużym stopniu potwierdzona i doprecyzowana.
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Political Thinking of Jarosław Kaczyński
Summary: Examining the political thinking of any politician is only possible after creating
a theoretical tool, i.e. a typology grid between ideal types, e.g. rationality and irrational‑
ity, acceptance of pluralism or monism, fundamentalism or totalitarian political gnosis.
A careful analysis of mainly spontaneous statements of Jarosław Kaczyński during the
eighth term of office of the Sejm allowed the verification of the research hypothesis ac‑
cording to which the thinking of the PiS president is authoritarian. It has been proved that
Jarosław Kaczyński’s thinking is typical of the extreme form of authoritarian fundamen‑
talism, and in the case of the Smolensk tragedy it contains elements of totalitarian political
gnosis. Thus, the research hypothesis has been largely confirmed and clarified.
Key words: Jarosław Kaczyński, political thinking, fundamentalims, totalitarian political
gnosis
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Polska i jej sąsiedzi
w publikacjach paryskiej „Kultury”

Opracowanie ukazuje oryginalność i niezależność paryskiej „Kultury”
w kształtowaniu myślenia Polaków po II wojnie światowej. W analizie
zostały uwzględnione podstawowe publikacje ośrodka paryskiego, do‑
kument z zakresu stosunków polsko‑niemieckich oraz reprezentatywne
opracowania na temat zasadniczych problemów stosunków z sąsiadami.
Większość emigracji polskiej skupionej w Londynie dążyła do przy‑
wrócenia systemu politycznego II Rzeczypospolitej i nie godziła się na
nową granicę wschodnią wzdłuż tzw. linii Curzona. Natomiast publiku‑
jący na łamach „Kultury” stawali w opozycji do stanowiska zajmowanego
przez ośrodek emigracji polskiej w Londynie. W warunkach blokowego
podziału Europy i zniewolenia Polski paryska „Kultura” stanowiła ośro‑
dek wolnej myśli polskiej. Była forum otwartej dyskusji o przyszłości Pol‑
ski i tworzyła azyl dla niezależnych autorów, formułujących poglądy bez
zobowiązań partyjnych oraz presji środowiska. Po zmianach ustrojowych
rozpoczętych w 1989 roku służyła pomocą krajowym elitom politycznym1.
Największy wpływ na program „Kultury” wywarli Jerzy Giedroyc
i Juliusz Mieroszewski2. Pierwszy z nich organizował działalność
Instytutu Literackiego w Paryżu (Maisons‑Laffitte) i kształtował myśl
polityczną „Kultury” w latach 1947–2000. Drugi był najwybitniejszym
polskim publicystą politycznym na emigracji. Poglądy kierownictwa
i publicystów „Kultury” na stosunki z sąsiadami: Ukrainą, Litwą, Biało‑
1 I. Hofman: W kręgu oddziaływania paryskiej „Kultury”. „Przegląd Politologiczny”
2006, nr 2, s. 151–160.
2 J. Giedroyc, J. Mieroszewski: Listy 1949–1956. Cz. 1–2. Warszawa 1999; J. Giedroyc:
Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posł. K. Pomian. Warszawa 1996, s. 157, 193, 199–200,
203–208.
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rusią, Rosją i Niemcami ewoluowały pod wpływem rozwoju stosunków
Wschód–Zachód oraz zmian sytuacji europejskiej. Rozważano sposoby
wspierania działań wolnościowych narodów za wschodnią granicą Polski
i tworzenia niepodległej Ukrainy, Litwy i Białorusi. Zastanawiano się nad
sposobami lepszego ułożenia przyszłych stosunków polsko‑rosyjskich
i polsko‑niemieckich.

Charakter działalności „Kultury”
Założony przez Giedroycia Instytut Literacki opracowywał, publikował
i upowszechniał miesięcznik „Kultura”, „Zeszyty Historyczne” oraz wydawnictwa tworzące „Bibliotekę »Kultury«”. Prezentował prace wybit‑
nych pisarzy emigracyjnych, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza
i Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego, opracowania różnych autorów pol‑
skich, prace dysydentów ze Wschodu oraz przekłady najnowszych prac
filozoficznych, literackich i politologicznych Zachodu: Alberta Camusa,
Grahama Greena, Jamesa Burnhama, Raymonda Arona, George’a Or‑
wella. Ścisły wewnętrzny krąg „Kultury” tworzyli: Jerzy Giedroyc,
Juliusz Mieroszewski, Gustaw Herling‑Grudziński, Jerzy Stempowski,
Józef Czapski, Konstanty A. Jeleński, Leopold Unger, Andrzej Bobkowski
i Bohdan Osadczuk.
Przez kilkadziesiąt lat ośrodek paryski kształtował nowe treści polskiej
racji stanu3 i propozycje kształtowania nowych stosunków z sąsiadami.
Na początku lat 50. zaakceptował – wbrew większości emigracji politycz‑
nej i wielu osób w kraju – granicę wschodnią Polski ustaloną wzdłuż linii
Curzona. „Kultura” wspierała moralnie i finansowo każdy objaw samo‑
dzielnego myślenia drążący szczelinę w peerelowskim systemie władzy.
Dążyła do kształtowania racjonalnych opinii o polskim interesie naro‑
dowym. Temu celowi podporządkowano publicystykę, przygotowanie
i przesyłanie do kraju wydawnictw, poszukiwanie stypendiów, a nawet
współpracę z Kongresem Wolności Kultury i Radiem Wolna Europa.
Redaktor Jerzy Giedroyc inspirował autorów, poszukiwał środków na
prowadzenie działalności, redagował otrzymywane teksty oraz prowa‑
dził bardzo bogatą korespondencję. W ocenie Andrzeja Friszke, Giedroyc
swoim pojmowaniem racji stanu był związany z II Rzecząpospolitą, ale po
3 K. Łastawski: Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2000, s. 12–25; A. Rze‑
gocki: Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. Kraków 2008, s. 319–331. M.A. Supru‑
niuk: Zobaczyć inną Polskę. Pomoc paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946–
1990. Koncepcje i realizacja. Toruń 2011, s. 8.
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wojnie: „[…] potrafił się ustrzec wszelkiego epigoństwa. Umiał otworzyć
się na zrozumienie nowej epoki z jej prądami i przemianami, odrębność
języka i pojęć. Stworzył wydawnictwo atrakcyjne dla współczesnych,
zrozumiałe dla Polaków w kraju, a jednocześnie nie zrywające z tym, co
z tradycji było ważne do przeniesienia na przyszłość”4. Giedroyc stale
obserwował i analizował rozwój sytuacji wewnętrznej w kraju oraz spo‑
tykał się z przedstawicielami polskiej opozycji.
W pierwszych latach po wojnie „Kultura” reprezentowała stanowisko
zbliżone do poglądów rządu polskiego w Londynie. Wraz z upływem
czasu ośrodek londyński tracił znaczenie wśród emigracji, a stopniowo
wzrastały wpływy „Kultury”. Nasilały się jej polemiki z działaczami
„polskiego Londynu”5, którzy opowiadali się za utrzymywaniem „narodu
na wygnaniu”6 i przywróceniem systemu politycznego II Rzeczypospoli‑
tej. Natomiast Giedroyc ze współpracownikami formułowali wizję nowej
Polski, z nowymi granicami i z nowymi sąsiadami. Wśród różnych ocen
polityki emigracyjnej najbliższe jest mi stanowisko zajmowane przez
historyka najnowszych dziejów Polski Andrzeja Leona Sowę, który pisze:
„[…] władze emigracyjne już w połowie lat 50. nie miały najmniejszego
wpływu na to, co się dzieje na terytorium polskim, straciły jakiekolwiek
międzynarodowe znaczenie”7. Historyk emigracyjny Tadeusz Wyrwa
wskazuje na liczne kryzysy i spory występujące wśród emigracji londyń‑
skiej, które osłabiły jej prestiż na obczyźnie8.

Wizja nowej Polski
Podstawowe propozycje „Kultury” na temat nowej Polski warto po‑
równać ze stanowiskiem (zdominowanych przez Moskwę) władz PRL
i nieprzejednanych polityków polskiej emigracji politycznej w Londynie.
Zgodność poglądów między nimi występowała tylko w sprawie granicy
4 A. Friszke: Jerzego Giedroycia praca u podstaw (1956–1976). W: Spotkania z paryską „Kulturą”. Red. Z. Kudelski. Warszawa 1995, s. 32.
5 K. Kopczyński: Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach
1980–1989. Warszawa 1990, s. 7; R. Habielski: Między Londynem a Maisons-Laffitte. Emigracja
niezłomna i „Kultura”. W: Spotkania z paryską „Kulturą”…, s. 71–90.
6 A. Friszke: Życie polityczne emigracji. Warszawa 1999, s. 29–51; A.S. Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”. Wrocław 1999, s. 114.
7 A.L. Sowa: Historia polityczna Polski 1944–1991. Kraków 2011, s. 720.
8 T. Wyrwa: Bezdroża dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 września 1939 r. Lublin
1998, s. 203.
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zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Schematyczne porównanie tych
trzech orientacji prezentuję w tabeli 1.
Tabela 1. Główne orientacje ideowo‑polityczne Polaków po II wojnie światowej
Zasadnicze
problemy

Stanowisko władz
PRL

Stanowisko paryskiej
„Kultury”

Konstytucja

Konstytucja PRL
z 1952 roku

Preferencje
w działaniach

Ograniczenie roli Za‑ Ograniczenie wpły‑
chodu wobec Polski
wu USA i ZSRR na
Europę

Stanowisko
„polskiego Londynu”

Potrzeba opracowa‑
Przywrócenie kon‑
nia nowej konstytucji stytucji z 1935 roku
Współdziałanie
z USA i Wielką
Brytanią

Zachodnia
granica Polski

Odra – Nysa Łużycka Odra – Nysa Łużycka Odra – Nysa Łużycka

Wschodnia
granica Polski

Linia Curzona

Linia Curzona (od
1953 roku)

Według traktatu
ryskiego

Ustrój polityczny

„Demokracja ludo‑
wa”

Modyfikacja ustroju
II RP

Przywrócenie ustroju
II RP

System partyjny

Hegemoniczna rola
PZPR

Tworzenie systemu
wielopartyjnego

Przywrócenie syste‑
mu partyjnego II RP

ZSRR i kraje „demo‑
kracji ludowej”

Sąsiedzi Polski

Mocarstwa zachod‑
nie (USA, Wielka
Brytania, Francja)

Pełna akceptacja

Stopniowa akceptacja Odrzucenie

Sojusznicy
Stosunek do
decyzji konferen‑
cji jałtańskiej

Stosunek do
Krytyka emigracji
polskiej emigracji politycznej
politycznej

Współpraca z emi‑
gracją polityczną

Przyznanie dużej roli
emigracji politycznej

Źródło: Opracowanie własne.

W działalności „Kultury” dominowało przekonanie wyrażone w pro‑
gramowym artykule Mieroszewskiego ABC polityki „Kultury”, że należy
odchodzić od ideowych ocen zmiennej rzeczywistości, a eksponować
długofalowe interesy państwa polskiego. „Celem polityki – jest definiowa‑
nie interesów państwowo‑narodowych oraz szukanie dróg ich maksymal‑
nego zaspokojenia i zabezpieczenia”9 – pisał Mieroszewski. Wskazywał
też na szczególną pozycję Polski w sytuacji blokowego podziału Europy:
„Chciałbym jeszcze raz podkreślić wyjątkowość sytuacji, w jakiej wypadło
żyć naszemu pokoleniu. Utraciliśmy nie tylko niepodległość – lecz utraci‑
liśmy również Europę, w której ramach mogliśmy walczyć i odbudować
9 J. Mieroszewski: ABC polityki „Kultury”. W: Idem: Finał klasycznej Europy. Wybór,
oprac. i wstęp R. Habielski. Lublin 1997, s. 246.
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naszą niepodległość. Wszystkie polskie koncepcje i doktryny polityczne
stały się anachronizmem nie dlatego, że były fałszywe – lecz dlatego, że
utraciły układ odniesienia, który stanowił ich fundament”10.
Mieroszewski przeciwstawiał się wielokrotnie utrwalanym w myśle‑
niu Polaków przeświadczeniu o wyjątkowości położenia Polski w Europie
i krytycznie oceniał swoisty „zakon polskości”, czyli zbyt silne umoco‑
wanie myślenia Polaków w sprawach przeszłości. W nowym układzie
stosunków europejskich wskazywał na konieczność otrząśnięcia się
z tradycjonalizmu oraz rozszerzenia zainteresowania narodu sprawami
teraźniejszości i przyszłości11. Zamiast rozpatrywania historii z punktu
widzenia partykularnych interesów polskich proponował ujmowanie
spraw polskich jako fragmentu szerszych interesów europejskich12. Mie‑
roszewski wskazywał konieczność umocnienia roli i znaczenia Warszawy
w Europie Środkowo‑Wschodniej. Opowiadał się za służeniem pomocą
społeczeństwu polskiemu w uzyskiwaniu podmiotowości i popierał
wszelkie działania służące polepszaniu jego losu.
„Kultura” przyznała „kredyt” powracającemu do władzy Włady‑
sławowi Gomułce, bo liczyła na możliwość wprowadzenia przez niego
korzystnych dla społeczeństwa zmian w kraju oraz na osłabienie zależ‑
ności Polski od imperium radzieckiego. Kiedy w kraju nastąpił odwrót
od Października ’56, uznała swój błąd i kontynuowała strategię działań
pośrednich zmierzających do ewolucyjnego przekształcania systemu poli‑
tycznego kraju. W pracy Ewolucjonizm Mieroszewski rozważał możliwości
ewolucji systemu politycznego w Polsce, wielostronnie powiązanego
z funkcjonowaniem imperium radzieckiego13. Zastanawiał się, w jaki spo‑
sób Polska mogłaby wywierać wpływ na zasadnicze przemiany w ZSRR.
Giedroyc i Mieroszewski opowiadali się za podejmowaniem oporu
przeciwko destrukcji moralnej i kulturowej niesionej przez narzucony
system polityczny oraz za rozwijaniem w społeczeństwie polskim umie‑
jętności politycznego myślenia. Główną rolę w przygotowaniu przemian
wyznaczali intelektualistom14. Uważali, że z ich inspiracji społeczeństwo
mogłoby stać się skłonne do wspólnych wystąpień przeciwko władzy
komunistycznej. Potencjalną siłę zmian upatrywali w zorganizowanej
klasie robotniczej. Sądzili, że do reformy systemu politycznego w Polsce
przyczynić się mogą komuniści, jeśli napotykaliby na systematyczną
presję świadomego swoich celów społeczeństwa. „Kultura” udzielała po‑
10
11
s. 97.
12
13
14

Ibidem, s. 247.
J. Mieroszewski: O reformę „zakonu polskości”. W: Idem: Finał klasycznej Europy…,
Ibidem, s. 98–99.
J. Mieroszewski: Ewolucjonizm. Paryż 1964, s. 23–32.
M.A. Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę…, s. 122.

452

Kazimierz Łastawski

parcia działaniom Klubu Krzywego Koła, redakcji „Po Prostu” i redakcji
„Tygodnika Powszechnego”, nagłaśniała List 34 wystosowany w 1964 roku
przez polskich intelektualistów krytykujących cenzurę oraz List otwarty
do partii przygotowany przez Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego
w 1966 roku. Po wydarzeniach grudniowych 1970 roku wskazywała na ko‑
nieczność lepszego łączenia w przyszłości dążeń robotników i inteligencji.
Iwona Hofman ocenia, że po 1976 roku nastąpił „wyraźny zwrot
w dziejach pisma, powoli obracający się w trybunę prześladowanej w Pol‑
sce opozycji demokratycznej”15. W Instytucie podjęto druk prac literackich
pisarzy mieszkających w Polsce, m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Zbi‑
gniewa Herberta, Stefana Kisielewskiego i Kazimierza Orłosia16, prezento‑
wano materiały opozycji (odezwy, apele, listy), informowano o przebiegu
strajków, manifestacji i represji. Stopniowo „Kultura” stała się głównym
miejscem debaty autorów krajowych wskazujących na potrzeby działania
opozycyjnego. Popierała społeczne protesty przeciwko zmianom konstytu‑
cyjnym narzuconym społeczeństwu polskiemu w 1976 roku i publikowała
dokumenty programowe Komitetu Obrony Robotników.
Powstanie NSZZ „Solidarność” stało się urzeczywistnieniem propa‑
gowanej przez Giedroycia idei powstania ruchu wolnościowego łączącego
robotników i inteligencję. W licznych wydawnictwach drugiego obiegu przedrukowywano wybory publicystyki „Kultury” służące pod‑
budowie programowej działań „Solidarności”. Coraz więcej autorów
krajowych publikowało na łamach miesięcznika. Do rozwijanej przez
Mieroszewskiego koncepcji ULB nawiązało przyjęte na zjeździe NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku w 1981 roku głośne Posłanie do ludzi pracy
Europy Wschodniej. „Kultura” zdecydowanie potępiła wprowadzenie
w Polsce stanu wojennego, a w 1989 roku jej publikacje przyczyniły się do
narodowego kompromisu w czasie negocjacji Okrągłego Stołu. Po przeję‑
ciu władzy przez kręgi opozycyjne „Kultura” zajęła stanowisko doradcze.
W kraju przystąpiono do realizacji znacznej części zmian politycznych
rozważanych wcześniej na łamach „Kultury”.

Propozycje zmian polskiej polityki zagranicznej
Polska po II wojnie światowej, zgodnie z ustaleniami zwycięskich mo‑
carstw, znalazła się w sferze wpływów Związku Radzieckiego. „Kultura”
ostro krytykowała uzależnienie od Moskwy, a opowiadała się za zachod15 I. Hofman: Stan badań recepcji „Kultury”. Bilans otwarcia. W: „Kultura” i jej odbiór
w Polsce. Red. I. Hofman. Toruń–Paryż 2017, s. 15.
16 M.A. Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę…, s. 29.
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nią orientacją Polski, rozwijaniem przyjaznej współpracy z narodami
Ukrainy, Litwy i Białorusi (ULB) oraz normalizacją stosunków z Rosją
i Niemcami17. Optowała za pokojowym rozwojem stosunków europej‑
skich i za zakończeniem sporów granicznych. Krytyczne oceny polityki
zagranicznej Polski lat międzywojennych i propozycje nowych działań
w polityce zagranicznej prezentowały również artykuły zamieszczane
w „Zeszytach Historycznych”. Najwięcej uwagi w publikacjach „Kultury”
skupiano na relacjach z Rosją, Ukrainą i Niemcami. Rozważano różne
możliwości działania niepodległej Polski w Europie Środkowo‑Wschodniej
oraz jej miejsce w jednoczącej się Europie.
Stały przedmiot zainteresowania publicystów, historyków i pisarzy
kręgu „Kultury” stanowił problem imperialnej polityki Związku Ra‑
dzieckiego, podejmowany zwłaszcza w pisarstwie Gustawa Herlinga
‑Grudzińskiego i publicystyce Michała Hellera. „Kultura” krytykowała
politykę Moskwy za jej represyjne działania wobec Polaków podczas
wojny i za powojenne zniewolenie narodu polskiego. W latach konfron‑
tacji zimnowojennej wyrażała poparcie dla zachodnich projektów „wy‑
zwolenia” Europy Środkowo‑Wschodniej. Po śmierci Stalina następowało
stopniowe odprężenie w stosunkach europejskich, a to wpłynęło również
na złagodzenie krytyki „Kultury” wobec Moskwy. Powoli odstępowano
od stawiania znaku równości między sowietyzmem a narodem rosyj‑
skim. Dostrzegano, że imperium radzieckie ciemięży nie tylko narody
podporządkowane, ale także naród rosyjski.
Autorzy „Kultury” popierali dążenia państw do niepodległego bytu,
ale zarazem opowiadali się za rozwojem integracji kontynentu18. Politycy zachodnioeuropejscy mieli skłonność do utożsamiania integracji
zachodnioeuropejskiej z całą integracją europejską, bo dla wielu z nich
Europa kończyła się na granicy Niemiec. W „Kulturze” proponowano
inny wariant integracji europejskiej: stopniowe tworzenie federacji
Europy Środkowo‑Wschodniej, która zmierzałaby do uniezależnienia
się zarówno od zjednoczonych Niemiec19, jak i od zreformowanej Rosji.
Wyrażano przekonanie, że zaczątek federacji mogliby przygotować
emigranci polityczni z państw Europy Środkowo‑Wschodniej. Podczas
rozwinięcia w Europie, głównie przez partie socjaldemokratyczne, akcji
rozrzedzonych zbrojeń (disengagement)20 Mieroszewski lansował ideę two‑
rzenia „pasa neutralnego” między dwoma blokami.
17 J. Giedroyc: Autobiografia na cztery ręce…, s. 228; A.S. Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”…, s. 151–152.
18 I. Hofman: Polska–Niemcy–Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”. Lublin
2009, s. 145; K. Łastawski: Historia integracji europejskiej. Toruń 2008, s. 23–29.
19 „Kultura” jako jedna z pierwszych opowiedziała się za zjednoczeniem Niemiec.
20 K. Łastawski: Socjaldemokracja wobec bezpieczeństwa Europy po II wojnie światowej.
Warszawa 1986, s. 121–129.
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W „Kulturze” dowodzono, że polska racja stanu wymaga zerwania
z antyrosyjskością i koncepcją Polski jako „przedmurza” Zachodu
odgradzającego Rosję od reszty kontynentu. Wskazywano na potrzebę
tworzenia w przyszłości poprawnych stosunków z potężnym sąsiadem
wschodnim. Proponowano rozpoczynać działanie od oddolnego tworze‑
nia współpracy środowisk naukowych, literackich i artystycznych Polski
i Rosji. Giedroyc starał się przekonywać Polaków, że ruch dysydencki
w ZSRR ma znaczenie dla przyszłości Polski i całej Europy Środkowo
‑Wschodniej. Publikował prace dysydentów radzieckich, szczególnie
Andrieja Sacharowa, Andrieja Siniawskiego i Aleksandra Sołżenicyna21.
Przygotował dwa specjalne numery „Kultury” w języku rosyjskim (1960
i 1991) na temat stosunków polsko‑rosyjskich. Wydawał książki ukazu‑
jące naturę sowietyzmu, jak m.in. Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi,
Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego Inny świat i Stanisława Świaniewicza
W cieniu Katynia. Wspierał też dysydentów rosyjskich w wydawaniu spe‑
cjalistycznego pisma „Kontinient” (Kontynent).
Giedroyc wskazywał na potrzebę uznania narodowych interesów
niepodległych państw za wschodnia granicą: Ukrainy, Litwy i Białorusi.
W latach 50., mimo ogromnego ryzyka, wypowiedział się za dążeniami
Litwinów do zwierzchnictwa nad Wilnem i Ukraińców nad Lwowem.
Decyzja ta wywołała dyskusje w zespole miesięcznika oraz gwałtowne
ataki na redaktora zwolenników polityki wschodniej II Rzeczypospolitej.
Zdecydowana większość emigracji nie wyrażała zgody na utratę Kresów,
opierając swą argumentację na racjach historycznych i emocjach narodo‑
wych. Natomiast zespół „Kultury” doceniał aspiracje narodowe Ukra‑
ińców, Litwinów i Białorusinów, forsował ideę ewolucyjnego osłabiania
imperium radzieckiego i czynił wysiłki, by doprowadzić te narody do
samostanowienia. Grażyna Pomian pisze nawet, że Giedroyc „wszczął
proces dekolonizacji polskich umysłów”22.
W artykule Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB Mieroszewski
wskazywał na potrzebę konsekwentnego podejmowania wysiłków, które
mogłyby doprowadzić do rozpadu imperium radzieckiego i stworzenia
nowych państw na części jego obszaru: Ukrainy, Litwy i Białorusi. Pisał:
„»Idea jagiellońska« tylko dla nas nie ma nic wspólnego z imperializmem.
Jednak dla Litwinów, Ukraińców i Białorusinów stanowi najczystszą
formę polskiego tradycyjnego imperializmu. O ile Polacy mogą o niej
mówić z dumą, a nawet z pewnym poczuciem misji, to Rosjanie, Ukra21 R. Habielski: Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa 1999, s. 169.
22 G. Pomian: Polska – sąsiedzi – Europa. W: Wizja Polski na łamach Kultury 1947–1976.
T. 2. Red. G. Pomian. Lublin 1999, s. 174.
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ińcy, Litwini i Białorusini są jej zdecydowanie przeciwni”23. Przekonywał,
że „Ukraińcy, Litwini i Białorusini w dwudziestym wieku nie mogą być
pionkami w historycznej grze polsko‑rosyjskiej”24. Powinni otrzymać
wyraźne wsparcie polityczne i moralne ze strony Polski.
Idea ULB była opozycyjna wobec polityki radzieckiej, a także stano‑
wiska zdecydowanej większości polskiej emigracji, która występowała
w obronie międzywojennego kształtu terytorialnego państwa. Większość
emigrantów wycofanie z Kresów uważała za tragedię osobistą i narodową.
Przeciwnicy tworzenia niepodległej Ukrainy, Litwy i Białorusi używali
różnych argumentów przeciwko zmianom granicznym na Wschodzie,
a nawet oskarżali autorów „Kultury” o zdradę interesów narodowych.
Inicjatywa Giedroycia i Mieroszewskiego dotycząca uznania powojen‑
nych granic Polski oraz niepodległości państw za wschodnią granicą
nie znajduje precedensu w polskiej myśli politycznej. Stanowiła pomoc
programową dla aktywności zagranicznej Polski po 1989 roku. Gdyby nie
rozwinięto wcześniej idei ULB, prawdopodobnie silniejsze byłyby na tym
obszarze działania nacjonalistyczne. Osadczuk za początek praktycznej
realizacji idei ULB uznał spotkanie parlamentarzystów Polski i Ukrainy
w Jabłonnie w maju 1990 roku25. Amerykański historyk idei Timothy
Snyder uznał rozważania Giedroycia i Mieroszewskiego w polityce
wschodniej za czynnik korzystny dla powstania nowych państw wyswo‑
bodzonych z radzieckiego imperium26.
W programie wschodnim Giedroycia Ukraina odgrywała najważ‑
niejszą rolę. Wskazywano na możliwości współpracy polsko‑ukraińskiej,
która mogłaby łagodzić sporne kwestie na obszarze obejmującym około
800 tys. km kw. zajmowanych przez 33 mln Polaków i 44 mln Ukraiń‑
ców27. W ocenie „Kultury” przyszłe współdziałanie polsko‑ukraińskie
mogłoby przyczynić się do osłabienia imperialnych wpływów Moskwy
w Europie Środkowo‑Wschodniej. Główną przeszkodą w rozwoju
współpracy były kwestie historyczne: mordy na Polakach na Wołyniu
i w Galicji Wschodniej dokonane przez UPA oraz przymusowe przesied‑
lenia ludności ukraińskiej i łemkowskiej na ziemie zachodnie i północne
Polski w ramach akcji „Wisła” w 1947 roku. Na temat potrzeby zbliżenia
z Ukrainą wielokrotnie wypowiadał się Józef Łobodowski, zwłaszcza
23 J. Mieroszewski: Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB. W: Wizja Polski na łamach
Kultury…, s. 280.
24 Ibidem, s. 286.
25 B. Osadczuk: ULB zaczyna się realizować. Zbliżenie polsko‑ukraińskie. „Kultura”
1990, nr 6.
26 T. Snyder: Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999.
Przeł. M. Pietrzak‑Merta. Sejny 2006, s. 325.
27 J. Mieroszewski: Polska „Ostpolitik”. W: Idem: Finał klasycznej Europy…, s. 337
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w obszernym artykule w „Kulturze” Przeciw upiorom przeszłości. Uważał,
że przez wiele lat narastał nacjonalizm ukraiński, a w Polsce przybierała
na sile „mocarstwowa frazeologia”28, które tworzyły kompleksy i urazy
przeciwdziałające zbliżeniu obu narodów. „Czas byłby najwyższy – pisał
Łobodowski – aby Polacy zrozumieli, że Ukraińcy są odrębnym narodem
o takim samym prawie do samoistności, jakie przysługuje każdemu in‑
nemu narodowi. Że wiele cech ujemnych, które nas rażą albo dają się nam
dotkliwie we znaki, powstało na skutek tragicznej historii i nienormal‑
nego rozwoju kultury narodowej, stale krępowanej przez nieprzyjazne
okoliczności”29.
Giedroyc wprowadził na łamy „Kultury” rubrykę „Kronika ukraiń‑
ska”, stanowiącą źródło wiedzy o losach ukraińskiej emigracji, a także
o niektórych wydarzeniach na radzieckiej Ukrainie. W wydawnictwie
Instytutu opublikowano w języku ukraińskim antologię literatury lat
20. i 30. XX wieku pisarzy ukraińskich Roztrilane widrożenija (Rozstrzelane
odrodzenie), pod redakcją Jurija Ławrynienki. Zwieńczeniem wysiłków
na rzecz pojednania z Ukraińcami była zamieszczona w „Kulturze”
Deklaracja w sprawie ukraińskiej, podpisana przez emigrantów polskich,
czeskich, rosyjskich i węgierskich, o prawie do niepodległości narodów
zdominowanych przez Moskwę30. Do zbliżenia polsko‑ukraińskiego
wydatnie przyczyniła się publicystyka Osadczuka, bliskiego współpra‑
cownika Giedroycia i redaktora ukraińskiej „Widnowy” (Przyszłości)31.
Stosunki narodów Polski i Litwy komplikowała pamięć o zbrojnym
zajęciu Wilna w 1920 roku przez gen. Lucjana Żeligowskiego, wrogich
relacjach obu narodów w latach międzywojennych oraz konfliktach pod‑
czas II wojny światowej, między litewskimi kolaborantami (szaulisami)
a podziemnymi grupami Armii Krajowej w Wilnie. „Kultura” wskazy‑
wała na konieczność stopniowego zamazywania dwustronnych win
i poszukiwania w stosunkach spraw, które oba narody łączą, a nie dzielą.
W numerze 1 z 1956 roku Tadeusz Katelbach konkludował nawet, że „na‑
leży robić wszystko, aby w przyszłości nie zostały użyte z naszej strony
wobec Litwy środki przymusu lub siły”32. Wspólne stanowisko w spra‑
wach złożonego problemu polsko‑litewskiego zaprezentowali w 1979 roku
Czesław Miłosz i Tomas Venclova w publikacji Dialog o Wilnie33. W ich
ocenie w stosunkach dwustronnych Wilno było dla Polaków polskim
28 J. Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości. W: Wizja Polski na łamach Kultury…, s. 192.
29 Ibidem, s. 196.
30 A.S. Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”…, s. 161–162.
31 J. Łobodowski: Trzeci numer „Widnowy”. W: Zamiłowanie do spraw beznadziejnych,
Ukraina w „Kulturze” 1947–2000. Red. B. Berdychowska. Paryż–Kraków 2016, s. 481–483.
32 T. Katelbach: Dialog polsko‑litewski. W: Wizja Polski na łamach Kultury…, s. 233.
33 C. Miłosz, T. Venclova: Dialog o Wilnie. „Kultura” 1979, nr 1–2.
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ośrodkiem kulturalnym na Kresach, ale otoczonym przez żywioł litewski.
Dla Litwinów stanowiło symbol ciągłości oraz tożsamości historycznej.
W końcu lat 40. Giedroyc jako jeden z pierwszych Polaków podjął
próbę poszukiwania zbliżenia z Niemcami34, chociaż Polacy w kraju i na
emigracji zachowywali w pamięci agresję Niemiec przeciw Polsce i oku‑
pację w latach II wojny światowej. W tym czasie politykę PRL wobec
Niemiec narzucała Moskwa. „Kultura”, podobnie jak kraj i cała emigracja,
usilnie zabiegała o ostateczne uznanie przez Niemcy granicy na Odrze
i Nysie Łużyckiej. Z myślą o zjednaniu dla tej idei polityków niemieckich
wypowiadano się w „Kulturze” za prawem Niemców do zjednoczenia.
Mieroszewski zauważał wówczas, że Niemcy stale i uporczywie zabie‑
gają o zjednoczenie. Przewidując, że mogą osiągnąć swój cel, wskazywał:
„[…] w znacznej mierze stanie się to dlatego, że Niemcy nie ustawali
ani na chwilę w propagowaniu tej koncepcji wówczas, kiedy była nie na
czasie”35. Władze niemieckie nie podejmowały ważnej dla Polski sprawy
granicy zachodniej, odwołując się do konieczności podpisania traktatu
pokojowego z Niemcami przez zwycięskie mocarstwa. Dokumentowały
natomiast „wypędzenia” milionów ich obywateli „ze stron ojczystych”.
Giedroyc starał się racjonalnie oceniać przymusowe przesiedlenia lud‑
ności niemieckiej ze Wschodu. Napisał w autobiografii: „Problemem
było wysiedlanie Niemców robione bez potrzeby w sposób nieludzki.
Zapewne Niemcy bardzo okrutnie postępowali wobec Polaków, ale nie
było powodu, by naśladować ich pod tym względem”36.
Zainteresowanie problemem niemieckim w „Kulturze” wykazywali
głównie Jerzy Stempowski i Andrzej Chilecki. Sugerowano potrzebę
zbliżenia z RFN, by łatwiej móc uniezależnić się od Moskwy. W okresie
sporów o remilitaryzacje RFN na początku lat 50. „Kultura” – wbrew sta‑
nowisku większości polskiej emigracji – poparła politykę USA w sprawie
remilitaryzacji Niemiec i wstąpienie państwa do NATO. Informowała
o niemieckim życiu kulturalnym w dziale „Przegląd niemiecki”, a następ‑
nie „Kronika niemiecka”. W 1984 roku wydano numer „Kultury” w ję‑
zyku niemieckim, by w społeczeństwie niemieckim zaprezentować racje
państwa polskiego37. Publicystyka miesięcznika w sprawach zbliżenia
do Niemiec wywoływała początkowo sprzeciw, ale stopniowo torowała
nowe myślenie Polaków w sprawach stosunków z zachodnim sąsiadem.
34 W kraju podobne stanowisko prezentował wybitny dziennikarz Edmund Osmań‑
czyk w wielokrotnie wydawanej publikacji Sprawy Polaków (wydanie siódme: E. Osmań‑
czyk: Sprawy Polaków. Katowice 1982).
35 J. Mieroszewski: Ustrój – geopolityka – niepodległość. W: Idem: Finał klasycznej Europy…, s. 276.
36 J. Giedroyc: Autobiografia na cztery ręce…, s. 153.
37 I. Hofman: Polska–Niemcy–Europa…, s. 76–77.
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Giedroyc pozytywnie ocenił inicjatywę pojednania w stosunkach
polsko‑niemieckich wysuniętą w 1965 roku przez biskupów polskich.
W serii „Dokumenty” opublikował Dialog polsko‑niemiecki w świetle dokumentów kościelnych, zawierający teksty: orędzia biskupów polskich38,
listu biskupów niemieckich39 i memoriału niemieckiego Kościoła ewan‑
gelickiego40 – dokumentów z 1965 roku prezentujących idee wzajemnego
przebaczenia i pojednania. W ocenie miesięcznika była to manifestacja
zarówno ducha chrześcijańskiego pojednania, jak i politycznej daleko‑
wzroczności biskupów. Dokumenty te zapoczątkowały bowiem dialog
między Polską a Niemiecami. Przyczyniły się do uznania racji polskich
i pojednania polsko‑niemieckiego.
„Kultura” zdecydowanie popierała stanowisko mocarstw zachodnich
przeciwdziałających radzieckim dążeniom do utrwalenia podziału Nie‑
miec, a krytycznie oceniała amerykańską koncepcję „podwójnej hegemo‑
nii” rosyjsko‑amerykańskiej nad podzielonymi Niemcami41. Na łamach
czasopisma postulowano nawet, by zarówno siły amerykańskie, jak i ro‑
syjskie opuściły Niemcy. W konflikcie między USA i ZSRR środowisko
„Kultury” opowiadało się za Waszyngtonem, ale miało też obawy, by nie
stać się „ślepym narzędziem” polityki amerykańskiej. Stosunkowo szybko
doszło do zjednoczenia Niemiec i pojednania polsko‑niemieckiego.

Ocena działalności paryskiej „Kultury”
Giedroyc przez ponad pół wieku łączył zadania niezależnego redaktora
„Kultury” i kierownika Instytutu Literackiego w Paryżu. Ośrodek, który
stworzył, odgrywał rolę podobną do roli paryskiego Hotelu Lambert księ‑
cia Adama Jerzego Czartoryskiego w XIX wieku42. Do śmierci Giedroycia
w 2000 roku Instytut Literacki w Paryżu opublikował 627 numerów „Kul‑
tury”, 132 numery „Zeszytów Historycznych” i około 500 tomów „Biblio‑
teki »Kultury«”43. Instytut Literacki pod względem wydanych tytułów był
największym wydawcą poza krajem44. Giedroyc pozostał wielkim autory‑
38 Dialog polsko‑niemiecki w świetle dokumentów kościelnych. Wstęp J. Mieroszewski. Pa‑
ryż 1966, s. 15–24.
39 Ibidem, s. 25–28.
40 Ibidem, s. 28–72.
41 J. Mieroszewski: Zjednoczenie Europy i Niemiec a Polska. „Kultura” 1965, nr 7–8.
42 I. Hofman: Stan badań recepcji „Kultury”. Bilans otwarcia. W: „Kultura” i jej odbiór
w Polsce…, s. 10.
43 M.A. Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę…, s. 29–30.
44 R. Habielski: Życie społeczne i kulturalne emigracji…, s. 171–172.
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tetem dla kilku pokoleń polskiej inteligencji, wizjonerem kreślącym nowe
miejsce Polski w Europie. Działalność Instytutu Literackiego i „Kultury”
wpisuje się w charakterystyczne dla polskiej myśli politycznej zmagania
romantycznych wizji z realistyczną oceną zmian rzeczywistości europej‑
skiej i sytuacji panującej w kraju45.
Na początku lat 90. doszło do urzeczywistnienia zasadniczych postu‑
latów „Kultury”: rozpadu imperium radzieckiego, powstania niepodległej
Ukrainy, Litwy i Białorusi oraz zjednoczenia Niemiec. Książki Instytutu
Literackiego i publicystyka „Kultury” wpłynęły na wykształcenie nowego
stylu myślenia części polskich elit opozycyjnych. Większą rolę odgrywały
przed rozpoczęciem zmian ustrojowych w kraju aniżeli po ukształtowa‑
niu nowego systemu władzy. Najszerszą próbę oceny dorobku „Kultury”
zaprezentowali Ilona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej
w Lublinie46 i Mirosław Adam Supruniuk z Uniwersytetu Mikołaja Ko‑
pernika w Toruniu47.
Wiele propozycji zgłaszanych na łamach „Kultury” straciło aktualność
wobec przemian sytuacji polskiej i europejskiej. Wraz z procesem integra‑
cji europejskiej zdezaktualizowały się propozycje pasa neutralnego w cen‑
trum Europy i tworzenia federacji państw Europy Środkowo‑Wschodniej.
W czasie blokowego podziału Europy miesięcznik przeceniał możliwości
wpływu Polski na wydarzenia za wschodnią granicą. Nie udało się zre‑
alizować szerszego współdziałania emigrantów politycznych z Europy
Środkowo‑Wschodniej. Nadmiernie optymistyczne było wyrażane przez
Giedroycia przypuszczenie, że nowa polityka Ukrainy, Litwy i Białorusi
wzmocni pozycję Polski na Zachodzie. Tak się nie stało. Rosja zacho‑
wała dominującą pozycję na obszarze poradzieckim48 i ma możliwości
blokowania polskiego wpływu na nowe państwa za wschodnią granicą.
Utrudniła realizowanie polskiej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.
Polska ma swój udział w pokojowym rozpadzie imperium radzieckiego. Służyła pomocą w tworzeniu Ukrainy, Litwy i Białorusi. Arkady
Rzegocki zauważa, że zdarzało się nawet, iż niekiedy „wsparcie dla no‑
wych państw narodowych stawiano wyżej od interesów zamieszkujących
te państwa Polaków”49. Działania Giedroycia w polityce wschodniej zo‑
stały docenione. Został Honorowym Obywatelem Litwy, a uniwersytety
45 J. Giedroyc: Autobiografia na cztery ręce…, s. 215; A.S. Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”…, s. 147.
46 I. Hofman: Stan badań recepcji „Kultury”…
47 M.A. Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę…
48 A. Szeptycki: Ukraina wobec Rosji. Studium zależności. Warszawa 2013; A. Włodkowska
‑Bagan: Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim. Warszawa 2013; A. Bryc: Rosja w XXI
wieku. Warszawa 2009, s. 81–117.
49 A. Rzegocki: Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce…, s. 329.
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w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Białymstoku i we Wrocławiu nadały
mu doktoraty honoris causa. Od 2001 roku przyznawane są Nagrody
im. Jerzego Giedroycia – redakcji „Rzeczpospolitej” i Senatu Uniwersytetu
Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Autor obszernej pracy o polskiej
emigracji politycznej Zbigniew Giżyński uznaje Giedroycia za „jeden
z największych pomników polskiej emigracji niepodległościowej po
II wojnie światowej”50. Krytykami jego działań są zwolennicy idei Polski
jagiellońskiej.
Polska najwięcej pomocy udzielała Ukrainie, jako pierwsza w świecie
uznała państwowość ukraińską, wspierała „pomarańczową rewolucję”,
godnościowe dążenia narodu ukraińskiego oraz jego przeciwstawianie
się agresywnym działaniom Rosji. Najtrudniej układały się polskie
relacje z Białorusią. Natomiast stosunki polsko‑litewskie komplikowała
sytuacja autochtonicznych Polaków na Litwie. Po odzyskaniu wolności
przez Litwę w 1991 roku długo trwało uzgadnianie zasadniczego traktatu
polsko‑litewskiego. Dziś Niemcy i Litwa są razem z Polską członkami
NATO i Unii Europejskiej. Na stosunki Polski z nowymi państwami za
wschodnią granicą wpływają dalej: imperialna polityka Kremla i dąże‑
nia Stanów Zjednoczonych do tworzenia „kordonu sanitarnego” wokół
granic Rosji. Najbardziej widać to w przypadku Ukrainy, bo znalazła się
ona w szczególnej sytuacji balansowania między Wchodem a Zachodem.
Pełni ona, według Mieczysława Stolarczyka, „funkcję państwa buforo‑
wego między euroatlantycką przestrzenią polityczną i bezpieczeństwa
z główną rolą USA i przestrzenią polityczną i bezpieczeństwa budowaną
przez Rosję”51. Niewielki udział ma również Polska w geopolitycznej grze
o wpływy mocarstw na Ukrainie52.
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Patriot(error)yzm –
gry semantyczne i operacyjne
Sprawa Agrobombera w prasie polskiej

Inną ścigamy postać: realnej zjawy tren!
Ruszaj się, Bruno, […] niechybnie brakuje tam nas!
Edward Stachura

Sprawa inkryminowanego zamachu na Sejm RP, który miał planować
adiunkt krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, określony kryptoni‑
mem Agrobomber, wzbudziła w listopadzie 2012 roku znaczne emocje
społeczne i wywołała w mediach dyskusję na temat realności zagrożenia
terroryzmem oraz roli służb specjalnych w III RP. Prawdziwość zarzutów
postawionych krakowskiemu naukowcowi podawali w wątpliwość liczni
komentatorzy i eksperci, wskazując m.in. na braki i niespójności w przed‑
stawionym materiale dowodowym1. Wyobrażenie zagrożenia terrory‑
zmem jest w Polsce celowo podsycane przez służby specjalne, polityków
i mass media. Wykorzystuje się to w uzasadnianiu prowadzonej polityki
bezpieczeństwa i poszerzaniu zakresu kompetencji służb specjalnych,
w tym inwigilacji obywateli. Mass media z kolei dyskontują epatowanie
sensacjami zwiększeniem sprzedaży lub oglądalności. Polska jest krajem
o jednym z najniższych na świecie poziomie zagrożenia terroryzmem,
a społeczeństwo polskie nie ma traumatycznych doświadczeń, jakie są
udziałem społeczeństw borykających się z atakami terrorystycznymi2.
1 Por. K. Kraj: Dr inż. Brunon Kwiecień – terrorysta tytularny. „e‑terroryzm” 2014, nr 2,
s. 33; L. Misiak, G. Wierzchołowski: Zamach kontrolowany przez ABW. „Gazeta Polska”
28.11.2012; B. Wildstein: Jaki premier – taki zamach. „W Sieci” 26.11–9.12.2012.
2 Por. R. Borkowski: Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego. W: Terroryzm. Globalne wyzwanie. Red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski.
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Podejmowanie tego rodzaju gier medialno‑polityczno‑operacyjnych,
jak sprawa Agrobombera czy wcześniejsza operacja „Miecz” i sprawa
Gejbombera, wynika z istoty terroryzmu, a ściślej rzecz biorąc – z me‑
chanizmów psychologicznego oddziaływania poczucia zagrożenia ter‑
rorystycznego i możliwości wywoływania na tej podstawie określonych
efektów społecznych i politycznych3. Prezentując problematykę terrory‑
zmu, mass media pełnią funkcję „fabryk strachu”, wzbudzają tzw. panikę
moralną4. Takie stymulowanie stresu i strachu na masową skalę rządzący
mogą wykorzystywać do celów politycznych, a służby specjalne lub
policyjne do umacniania swoich wpływów i udowadniania niezbędności
istnienia. Jest to socjotechnika strachu zwana też zarządzaniem lękiem5.
Panika moralna definiowana jest jako zjawisko nagłego rozprzestrze‑
niania się niepokoju w społeczeństwie, które pojawia się wraz z przeko‑
naniem o zagrożeniu tradycyjnych norm i wartości lub doświadczanym
kryzysem i powstałym w związku z nim obrazem wroga publicznego.
Samo pojęcie „panika” nie jest w tym kontekście poprawne ani właściwe,
lecz anglosascy twórcy koncepcji wybrali to właśnie na metaforyczne
określenie specyficznego rodzaju form zbiorowej histerii lub społecznego
pobudzenia emocjonalnego. Wskazywane przez polityków, służby spe‑
cjalne lub dziennikarzy podmioty (grupy społeczne, mniejszości etniczne,
osoby) są stygmatyzowane jako symbole zła zagrażające społeczeństwu.
Panika moralna to w istocie współczesna forma polowań na czarownice
oraz kreowania kozła ofiarnego. Służy rozwojowi populizmu i jest ulu‑
bionym narzędziem populistycznych polityków.
Kluczowe znaczenie dla powstania tego zjawiska mają złożone inter‑
akcje zakulisowych działań grup interesu, władz i przedstawicieli mass
Szczecin 2006, s. 193–204; zob. też globalne statystyki zamachów terrorystycznych oraz
raporty ABW na temat bezpieczeństwa RP.
3 Por. S. Koper: Polscy terroryści i zamachowcy. Od powstania styczniowego do III RP. War‑
szawa 2019; W. Lada: Polscy terroryści. Kraków 2014; A. Mroczek, E. Głąbkowska: Akty terroru w Polsce z udziałem „samotnego wilka”. „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 2,
s. 17–34; K. Liedel, A. Mroczek: Terror w Polsce. Analiza wybranych przypadków. Warszawa
2013; R. Górski: Polscy zamachowcy. Kraków 2008.
4 Por. R. Borkowski: Performans zbrodni i strachu (współczesny terroryzm jako fenomen
paniki moralnej). W: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Red. H. Ćwięk, M. Siewier.
Częstochowa 2019, s. 211–228; Idem: Performatywność terroryzmu (antropologia walki psychologicznej). W: Reagowanie na zamachy terrorystyczne (wybrane zagadnienia). Red. J. Stelmach.
Warszawa 2016, s. 42–51; „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze. W: Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. Red. K. Liedel, P. Piasecka,
T. Aleksandrowicz. Warszawa 2009, s. 113–123; Strach w komunikowaniu społecznym – medialny obraz terroryzmu. W: Polityczne metody zwalczania terroryzmu. K. Liedel, J. Marszałek
‑Kawa, S. Wudarski. Toruń 2006, s. 229–243.
5 Zob. S.P. Hier: Moral Panic and the Politics of Anxiety. London–New York 2011; F. Fu‑
redi: Politics of Fear. London–New York 2007; Idem: Culture of Fear Revisited. London 2006;
A. Tudor: A (Macro) Sociology of Fear? Hoboken, NJ 2003.
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mediów. Kreowanie atmosfery niepewności i strachu jest wykorzystywane
w realizacji partykularnych interesów, ułatwia np. odwrócenie uwagi od
istotnych problemów, których rządzący nie potrafią rozwiązać, czy prze‑
prowadzenie zmian (jak nowe regulacje prawne). Tematami paniki moral‑
nej w skali globalnej były m.in.: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, cho‑
roba wściekłych krów i ptasia grypa. Strach ma legitymizować określony
kierunek polityki lub skutkować pojawieniem się nowych potrzeb i nowej
grupy produktów. W rezultacie epatowania zagrożeniem dziurą ozonową
producenci wypromowali produkty kosmetyczne z filtrami UV, a na za‑
grożeniu skutkami efektu cieplarnianego wyrósł handel emisjami. Obecnie
najsilniej eksploatowanym motywem paniki moralnej na całym świecie jest
terroryzm. W Polsce motywami paniki moralnej były swego czasu sekty
religijne, Harry Potter, sprawa Trynkiewicza, arabscy uchodźcy, motywami
takimi stały się także gender i LGBT. Podczas wojny panika moralna jest
środkiem walki psychologicznej, prowadzonej poprzez rozprzestrzenianie
„okropnych historii”, których celem jest dyskredytacja i dehumanizacja
wroga, jak fałszywe doniesienia prasy brytyjskiej o zbrodniach Niemców
w Belgii podczas I wojny światowej, wezwanie Palestyńskiej Rady Narodowej do ucieczki arabskiej ludności przed rzekomym okrucieństwem
Żydów w 1948 roku, doniesienia o serbskich obozach koncentracyjnych
w Bośni przy przemilczaniu zbrodni chorwackich i muzułmańskich, kłam‑
stwa Pentagonu na temat posiadania przez Irak broni jądrowej.
Celem prezentowanych tu badań było określenie obrazu sprawy Agro‑
bombera, jaki został wykreowany w polskiej prasie, w opiniotwórczych ty‑
godnikach społeczno‑politycznych, wkrótce po zatrzymaniu krakowskiego
naukowca przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
oraz skonfrontowanie go z obrazem powstałym w świadomości spo‑
łecznej6. W niniejszym artykule przedstawione są wyniki analizy treści
artykułów prasowych z 2012 roku poświęconych sprawie Agrobombera
oraz wnioski z badania opinii społecznej przeprowadzonego w 2014 roku,
a więc po upływie czasu, po jakim stereotypowe wyobrażenie Agrobom‑
bera było już w świadomości społecznej mocno ugruntowane.

Aktor i suflerzy
Dr inż. Brunon Kwiecień został zatrzymany przez funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9 listopada 2012 roku. Informacja
6 R. Borkowski: Obraz Agrobombera w opinii studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. „Bezpieczeństwo. Teoria i Prakty‑
ka” 2016, nr 3, s. 35–48.
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o schwytanym terroryście została podana 20 listopada na zwołanej w Kra‑
kowie konferencji prasowej z udziałem prokuratury i ABW. Wydarzenie
to wywołało znacznie większe zainteresowanie mass mediów aniżeli
doniesienia o zamieszkach podczas Marszu Niepodległości w Warszawie,
w tym o zarzutach opozycji o prowokację ze strony zamaskowanych
wywiadowców policyjnych oraz o spaleniu budki policyjnej usytuowanej
przed ambasadą Rosji w Warszawie i wrzuceniu rac na teren ogrodu
ambasady7. Postać Agrobombera stała się w prasie codziennej, stacjach
radiowych i telewizyjnych przez pierwszy tydzień od jego zatrzymania
głównym tematem doniesień, przyćmiewając wszelkie inne wydarzenia.
Kwiecień został oskarżony o przygotowywanie od lipca do listopada
2012 roku ataku terrorystycznego na konstytucyjne organy RP, nakłania‑
nie w 2011 roku dwóch studentów do przeprowadzenia zamachu oraz
nielegalne posiadanie broni i handel nią. Zamachu miał dokonać podczas
posiedzenia Sejmu RP VII kadencji, z udziałem prezydenta i premiera
(w porządku obrad znajdowało się rozpatrzenie projektu budżetu pań‑
stwa). Podawano, że zamierzał przeprowadzić zamach z wykorzystaniem
4 ton materiału wybuchowego umieszczonego w transporterze opance‑
rzonym SKOT. W skład utworzonej w 2012 roku organizacji terrorystycz‑
nej wchodzili Kwiecień, co najmniej trzech agentów ABW oraz jeden
tajny współpracownik służb. W toku śledztwa nie odnaleziono ani broni,
o której posiadanie Kwiecień był oskarżony, ani transportera i materiałów
wybuchowych.
Proces rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Krakowie 28 stycz‑
nia 2014 roku, a po 2 latach, 10 grudnia 2015 roku sąd zamknął przewód
sądowy. Prokurator w mowie końcowej uznał winę za udowodnioną
i zażądał kary 13 lat więzienia, a w wyroku z 21 grudnia 2015 roku sąd
przychylił się do jego wniosku. W dniu 8 stycznia 2016 roku, jeszcze
przed wydaniem pisemnego uzasadnienia wyroku, została złożona
apelacja. Wydanie uzasadnienia wyroku sąd planował na czerwiec 2016
roku; 23 lipca 2016 roku sędzia Aleksandra Almert zakończyła pisanie
uzasadnienia wyroku, które liczyło ponad 1400 stron. Apelacja została
rozpatrzona 5 i 6 kwietnia 2017 roku, a wyrok, który zmniejszył karę
bezwzględnego więzienia do 9 lat, ogłoszono 19 kwietnia. Oskarżony
7 Incydent ten miał być dziełem ludzi ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Pogląd taki
wyraził szef CBA Paweł Wojtunik w rozmowie z Elżbietą Bieńkowską nagranej w aferze
podsłuchowej, w restauracji Sowa & Przyjaciele. Zob. Afera podsłuchowa: Cała rozmowa Wojtunika z Bieńkowską. 19.05.2015. Wprost. https://www.wprost.pl/507222/afera‑podsluchowacala‑rozmowa‑wojtunika‑z‑bienkowska.html [data dostępu: 30.08.2019]; M. Walaszczyk:
Rząd szuka wroga. „Nasz Dziennik” 22.11.2012; A. Sugier‑Szerega: Rzetelnie? Tygodniki
opiniotwórcze o Święcie Niepodległości w 2012 roku. „Naukowy Przegląd Dziennikarski /
Journalism Research Review Quarterly” 2014, nr 3, s. 68–79.
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przebywał w areszcie od 9 listopada 2012 roku do dnia wydania prawo‑
mocnego wyroku 19 kwietnia 2017 roku, tj. 1622 dni (4 lata, 5 miesięcy
i 10 dni), natomiast jego proces trwał 1171 dni (3 lata, 2 miesiące i 22 dni).
Tuż przed zbliżającym się terminem opuszczenia zakładu karnego,
6 sierpnia 2019 roku, Kwiecień zmarł, jak podano oficjalnie, na skutek
chorobowego wewnątrzczaszkowego krwotoku podpajęczynówkowego8.
W licznych tytułach prasowych zatrzymanego nazywano Brunobom‑
berem. Amerykańskie kryptonimy policyjne na określenie sprawców
zamachu bombowego składają się z terminu bomber (dosłownie: bombiarz;
w dawnym nazewnictwie, zarówno angielskim, jak i polskim: dynami‑
tard) oraz przedrostka charakteryzującego typ zamachu, cel ataku lub
też modus operandi sprawcy. Gdyby konsekwentnie stosować się do ame‑
rykańskiej maniery językowej, to zamiast określenia Brunobomber (od
imienia zatrzymanego) należałoby zastosować przedrostek odnoszący
się do okoliczności całej sytuacji, a więc typu ładunku, jakiego Kwiecień
zamierzał użyć (saletra amonowa), oraz jego miejsca pracy (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie), ewentualnie celu zamachu (w mediach pojawiło
się też określenie Sejmobomber). Kryptonim Agrobomber jest więc uza‑
sadniony i jako taki został w niniejszym tekście zastosowany.

Chemik, katolik, patriota
Analizie poddano treść tekstów opublikowanych w dziesięciu tygodni‑
kach społeczno‑politycznych wydanych w 2012 roku; były to: „Polityka”
(nr 48) „Newsweek” (nr 48), „Wprost” (nr 48), „Przegląd” (nr 48), „W Sieci”
(nr 1 i 2), „Gazeta Polska” (nr 48), „Do Rzeczy” (nr 48 i 49), „Najwyższy
czas” (nr 49), „Nie” (nr 48) oraz „Angora” (nr 48). Uzupełnieniem była
analiza tekstów zamieszczonych w prasie codziennej, w tym w „Gazecie
Wyborczej”, „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”, „Naszym
Dzienniku” oraz w tabloidach „Fakt” i „Super Ekspress”. Założono, że
najistotniejsze dla ukształtowania opinii środowisk inteligenckich będą
publikacje w najważniejszych opiniotwórczych tygodnikach. Tego rodzaju
tytuły są bowiem prawdziwą prasą dla klasy średniej, a jej czytelnicy
powinni wykazywać krytycyzm, racjonalizm i sceptycyzm w stosunku
do zjawisk politycznych i co za tym idzie – podejmować racjonalne de‑
cyzje, np. w akcie wyborczym9. Chcąc uzyskać pełniejszy obraz zjawiska,
8 Krwotok taki występuje w przypadku pęknięcia naczyniaka, którego zdiagnozo‑
wanie nie jest trudne, albo w wyniku urazu.
9 J. Wasilewski: Opowieści wędrownego dziada. „Polityka” 2012, nr 47, s. 28–29.
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posiłkowano się też wybranymi publikacjami z prasy codziennej, jak
dzienniki ogólnopolskie „Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”, „Gazeta
Polska Codziennie”, tabloidy „Fakt” i „Super Express” oraz regionalne
gazety Małopolski „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”. W prasie
codziennej było bowiem zamieszczanych więcej niż w tygodnikach infor‑
macji szczegółowych na temat osobowości, miejsca zamieszkania i pracy
Agrobombera.
Zbadano, jak dużo uwagi poszczególne tytuły poświęciły sprawie
Agrobombera, analizując liczbę tekstów zamieszczanych w tygodnikach,
ich objętość oraz jaki procent objętości numeru stanowiły (tabela 1).
Większość redakcji uznała sprawę Agrobombera za temat pierwszoplanowy. Aż siedem z nich informację o zatrzymaniu chemika zamieściło
na okładce numeru. Dwa tygodniki, tj. „Uważam Rze” oraz „W Sieci”,
podjęły temat w dwóch kolejnych edycjach, pozostałe tygodniki poprze‑
stały na jednym wydaniu. Najwięcej tekstów na temat inkryminowanego
zamachu na Sejm, zarówno informacyjnych, jak i zawierających głównie
komentarz, zamieściła „Gazeta Polska”, w której do sprawy odniesiono
się aż w sześciu materiałach. Na łamach „Najwyższego Czasu” opubli‑
kowano cztery takie teksty, w „Nie” trzy, a we „Wprost”, w „Angorze”,
„Uważam Rze” i „W Sieci” po dwa. Najbardziej wstrzemięźliwie zacho‑
wała się redakcja „Przeglądu”, ograniczając się do komentarza jednego ze
swych felietonistów. Objętościowo najwięcej uwagi sprawie Agrobombera
poświęcono w „Gazecie Polskiej” (16,7% objętości numeru), „Nie” (12,5%)
i w „Najwyższym Czasie” (9,1%), a więc w czasopismach o najmniejszej
objętości spośród badanych dziesięciu tygodników. Najmniej miejsca
sprawa Agrobombera zajmowała na łamach „W Sieci” (1,4%), „Przeglądu”
(1,5%) i „Polityki” (1,6%).
Tabela 1. Teksty w wybranych tygodnikach poświęcone sprawie Agrobombera
Tygodnik

Tytuł na
okładce

1

Tytuły tekstów

2

Tak
„Polityka”

Liczba
tekstów

3

Nowe oblicza polskiego radykalizmu;
Brunon K. – bać się czy śmiać;
Brunobomber w sieci ABW,
Sprawa chemika
Czas patriotów, Brunon K. i inni;
Niewidoczność. Portret zamachowca

Liczba
kolumn

4

Procent
objętości
numeru

5

6

1

2,0

1,6

1

3,5

2,7

„News‑
week”

Tak

„Wprost”

Nie

Prawie jak Breivik

2

4,0

3,8

„Przegląd”

Nie

Prawdziwy trotyl

1

1,0

1,5

„Angora”

Tak

Zamach, Dziękujemy Ci, ABW

2

1,8

2,0
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1

„Uważam
Rze”

2

1) Tak
2) Nie

Tak
„Najwyż‑
szy Czas”
Tak
„Gazeta
Polska”

„W Sieci”

1) Nie
2) Nie
Tak

„Nie”

3

1) Zamach czy hucpa,
Planował zamach na Sejm?
2) Operetka grozy, czyli zamach,
ale na co?
JKM: Kto produkuje terrorystów;
Prowokacja policyjna w służbie
ideologii;
Jakiś zamach? Gry operacyjne;
Dziedziczna demokracja policyjna?
Zamach kontrolowany przez ABW;
Reichstag 2012, Mów mi Brunon;
Belwederski „zamach”;
Programowanie wspólnoty strachu;
Hodowanie polskich wahabitów
1) Jaki premier – taki zamach
2) Zmanipulowany domek z kart,
czyli historia niedoszłego zamachowca
Psychozamach. Jaki naród tacy
terroryści;
Chemia z ABW. Zamach, którego nie
było;
Mój przyjaciel terrorysta

4

5

6

1) 1
2) 1

1) 2,0
2) 3,0

2,6

4

4,8

9,1

6

6,0

16,7

1) 1
2) 1

1) 0,5
2) 1,0

1,4

3

2,0

12,5

Źródło: Opracowanie własne.

Figury retoryczne zawarte w tytułach tekstów i na okładkach tygo‑
dników pozwalają na natychmiastową konstatację, które redakcje uznały
za prawdopodobny scenariusz niedoszłego zamachu, a które a priori
oceniły sprawę zatrzymania chemika jako prowokację ze strony służb
specjalnych. „Polityka”, „Newsweek” i „Wprost” zasugerowały czytelni‑
kom domniemanie zamachu, natomiast pozostałe tygodniki w mniej lub
bardziej wyszukany sposób skrytykowały działania ABW i prokuratury.
Szczególnie krytycznie odniosły się „Gazeta Polska” i „Najwyższy Czas”.
Prawdopodobieństwo dokonania zamachu przez krakowskiego
chemika było oceniane różnie (tabela 2). Przeważał pogląd o inspiracji
lub wręcz prowokacji zastosowanej przez funkcjonariuszy ABW wobec
adiunkta krakowskiej uczelni, którego skłonność do głoszenia radykal‑
nych poglądów politycznych i potrzeba działania mogły być związane
z zaburzeniami psychicznymi (tabela 3). Najbardziej bezkrytyczny osąd
Agrobombera, jako terrorysty o patologicznej osobowości piromana, za‑
prezentował „Newsweek”, nie odnosząc się w najmniejszym stopniu do
działań ABW. Nieco bardziej stonowany obraz zarysowano w „Polityce”,
„Wprost” i „Przeglądzie”; nie wykluczając inspiracji ze strony funkcjo‑
nariuszy, przedstawiono chemika jako niezrównoważonego osobnika
o radykalnych poglądach pełnych nienawiści do polityków.
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Najbardziej krytyczne wobec operacji przeprowadzonej przez ABW
okazały się tygodniki prawicowe „Najwyższy Czas”, „Gazeta Polska”,
„Uważam Rze” i „W Sieci”, a także tygodnik „Nie”. Niemal we wszystkich
komentarzach pojawiła się hipoteza wykorzystania przez ABW osoby
z zaburzeniem psychicznym do celów operacji i udowodnienia przez
służbę swej przydatności w kontekście planowanego ograniczenia jej
kompetencji w projekcie przygotowywanej wówczas ustawy. Streszczając
opinie komentatorów: Chodziło nie tylko o sianie strachu w społeczeń‑
stwie, ale też o zaprezentowanie rządzącej koalicji zdolności służby do
przeprowadzania prowokacji, której efekty można dyskontować politycz‑
nie celem umacniania spadających notowań rządu premiera Donalda
Tuska. Chemik został wytypowany jako reprezentatywny przedstawiciel
środowisk prawicowych. Uzyskano w mass mediach pożądany z punktu
widzenia interesów rządzących obraz przedstawiciela „obozu patriotycz‑
nego”, będącego w opozycji do rządu koalicji PO‑PSL: inteligent z kon‑
serwatywnego, katolickiego Krakowa, naukowiec, przykładny obywatel,
a jednocześnie osobnik dążący do przeprowadzenia najbardziej krwa‑
wego zamachu w dziejach Polski. By złagodzić krytykę ze strony opozycji
(wówczas PiS), podkreślano, że krakowski naukowiec pałał fanatyczną
nienawiścią nie tylko do polityków obozu rządzącego.
Tabela 2. Obraz zamachu w wybranych tygodnikach
Tygodnik
1

Hipoteza
zamachu
2

„Wprost”

Określenia
zatrzymanego

Motywy ABW

3

4

5

Zamach niewy‑
kluczony

Nieznane, praw‑
dopodobne
zaburzenia psy‑
chiczne, polski
radykalizm

Chemik, nauko‑
wiec, szalony
pirotechnik

Zagrożenie pozycji
i roli ABW ze
względu na pla‑
nowaną reformę
służby

Pewność co do
tego, że zamach
był planowany,
kwestia bezdy‑
skusyjna
Zamach możli‑
wy, inspiracja
ABW

Ciężkie zaburze‑
nia psychiczne,
patriotyzm

Doktor inżynier
chemii,
naukowiec,
samozwańczy
obrońca Polski
Piromania,
Brunon K.,
nienawiść do
Borazol, motor
polityków
operacji, polski
Breivik
Zaburzenia
Doktor nauk rol‑
psychiczne, fana‑ niczych, wariat,
tyzm, nienawiść pirotechnik, fa‑
do ludzi
natyk, piroman,
lokalny Breivik

Brak jakichkol‑
wiek odniesień do
działań ABW

„Polityka”

„News‑
week”

Motywy
zatrzymanego

Zamach możli‑
wy, brutalizacja
„Przegląd” życia politycz‑
nego

Dążenie ABW do
utrzymania swej
zagrożonej pozycji
Nieudolność,
wykorzystywanie
ABW do celów
politycznych, a nie
ochrony państwa

471

Patriot(error)yzm – gry semantyczne i operacyjne…
1

„Angora”

„Uważam
Rze”

„Najwyż‑
szy Czas”

„Gazeta
Polska”

2

3

Zamach fikcyjny, Prawdopodob‑
prowokacja
ne zaburzenia
ABW
psychicznie, nie‑
profesjonalizm
działania
Zamach fikcyjny, Konstrukt służb
specjalnych
prowokacja
ABW, prowoka‑
cja polityczna
wzmacniająca
notowania rządu
Zamach fikcyjny,
prowokacja poli‑
cyjna, prowoka‑
cja polityczna,
prowokacja
ABW

Narodowiec,
zwolennik
ONR‑Falangi,
wytypowany
przez ABW

Zamach fikcyjny, Zaburzenia
farsa,
psychiczne, fru‑
kombinacja
stracja
ABW, działania
PR
Prawdopodobne
zaburzenia psy‑
chiczne, zwichro‑
wana psychika

„W Sieci”

Zamach fikcyjny,
wykorzystanie
osoby zaburzo‑
nej w operacji
prowadzonej
przez ABW,
budowanie at‑
mosfery grozy

„Nie”

Zamach fikcyjny, Polski antysemi‑
tyzm, słuchacz
prowokacja
Radia Maryja,
ABW
infantylna po‑
stawa

4

5

Wykładowca,
adiunkt UR

Dążenie ABW do
utrzymania swej
zagrożonej pozycji

Chemik, podej‑
rzany, piroman,
socjopata,
„bzdurabomber”

Operetka grozy,
wyrwanie się
ABW spod kontroli, dążenie ABW
do utrzymania
swej zagrożonej
pozycji

Wykładowca,
Brunobomber,
p. Kwiecień

Obrona własnych
interesów przez
ABW, przeciw‑
działanie wpro‑
wadzeniu nowej
ustawy

Krakowski
naukowiec,
wykładowca,
„terrorysta”,
domniemany
„zamachowiec”

Nielegalna akcja
ABW

Krakowski za‑
machowiec,
polski superzamachowiec

Ukrywanie
śledztwa przed
prokuraturą

Dr K., fanatyk

Manipulacja ze
strony ABW, dąże‑
nie do poszerzenia
uprawnień służb
specjalnych

Źródło: Opracowanie własne.

Równie trudne było ustalenie obrazu mobilności Agrobombera, czyli
tego, jakim wehikułem miał się poruszać podczas ataku bombowego.
W informacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych zaprezentowany
został istny park maszynowy, podawano bowiem, że zamachowiec miał
wjechać na dziedziniec Sejmu: żukiem, karetką, busem, ciężarówką,
cysterną. W kilka miesięcy po aresztowaniu pojawiła się informacja,
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że miał użyć transportera opancerzonego SKOT. Tak jak bezkrytycznie
przyjmowano, że 4,5 tony ładunku zmieści się w samochodzie osobowym
lub karetce, tak i teraz przyjęto, że pozbawiony kilku palców posiadacz
prawa jazdy kategorii B bez problemów może przejechać trasę z Krakowa
do Warszawy, by następnie niezauważenie przedostać się ulicami stolicy
pod Sejm i, sprawnie manewrując, trafić w wąską alejkę wiodącą do
bramy wjazdowej. W początkowych doniesieniach część mass mediów
podawała, że Agrobomber miał pojazd i materiały wybuchowe, później
jednak używano form wskazujących, że jest to prawdopodobne, ale nie
pewne (np. „miał mieć”).
Najistotniejsze byłoby jednak rozstrzygniecie kwestii, w jaki sposób
krakowski naukowiec stał się przedmiotem zainteresowania służby spe‑
cjalnej i w jaki sposób został wytypowany. Co przesądziło o powzięciu
decyzji o jego inwigilacji i wszczęciu pozostałych procedur operacyjnych
oraz o późniejszym zastosowaniu prowokacji. Jest to zatem pytanie
o metody i techniki tzw. profilowania kryminalnego o charakterze pro‑
aktywnym, zastosowanym przez polskie służby10. Oprócz profilowania
kryminalnego sprawców przestępstw, w wielu służbach specjalnych
oraz policyjnych świata, w związku z zagrożeniem terrorystycznym,
podejmuje się próby profilowania środowisk potencjalnych terrorystów,
czyli wykrywania osób, które planują dokonać zamachu11. Tego rodzaju
profilowanie wykracza poza kryminalistykę i kryminologię, związane
jest bowiem z prowadzeniem przez służby działań operacyjnych oraz
prowokacji wobec zradykalizowanych środowisk i jednostek. Nie wia‑
domo zatem, od kiedy i w jaki sposób Agrobomber znalazł się w orbicie
zainteresowania ABW ani jak został sprofilowany.
Czy Agrobomber, jak można wysnuć wniosek z większości publikacji
prasowych, od roku przed zatrzymaniem był inwigilowany ze względu na
treść wpisów w portalach internetowych czy z powodu treści głoszonych
podczas wykładów akademickich i powiadomienia służb przez studen‑
tów, czy w związku z dokonywanymi zakupami substancji chemicznych,
10 Zob. R. Borkowski: Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów.
„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2014, nr 4, s. 73–82; Idem: Radykalizm, ekstremizm, fundamentalizm – jako psycho‑polityczne kategorie konceptualne podłoża terroryzmu. W: Terroryzm
wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10‑lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Red. K. Liedel, P. Piasecka. Warszawa 2015, s. 10–22; R. Borkowski: Teoremat radykalizacji w prewencji antyterrorystycznej. W: Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku.
Red. M. Kubiak, A. Smarzewska. Biała Podlaska 2014, s. 59–67.
11 Por. S.J. Hicks, B.D. Sales: Profilowanie kryminalne. Tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz.
Warszawa 2015; J. Rae: Will Ever Be Possible to Profile the Terrorist? “Journal of Terrorism
Research” 2012, Vol. 3, Issue 2; K. Liedel: Profilowanie sprawców przestępstw terrorystycznych. W: Profilowanie kryminalne. Red. J. Konieczny, M. Szostak. Warszawa 2011, s. 186–203;
B. Hołyst: Psychologia kryminalna. Warszawa 2009.
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czy też, co jest najmniej prawdopodobne, informację o zainteresowaniach,
poglądach i zamiarach naukowca przekazała służbom jego żona?
Tabela 3. Obraz Agrobombera w wybranych tygodnikach
Tygodnik

Osobowość

Poglądy polityczne

Jak ABW
wpadła na trop

Radykalizm, zwolen‑
nik Janusza Korwin
‑Mikkego

Kontrola dystrybucji
nawozów sztucznych,
monitoring Internetu

„Polityka”

Szaleniec, psychopata, terrorysta

„Newsweek”

Mruk, cichy, skromny, Porównanie do
milczący, nieobecny
Andersa Breivika,
antysemityzm

Donos żony,
donos sąsiadów,
właściciel firmy do‑
starczającej materiały
wybuchowe

„Wprost”

Miły, sympatyczny,
dobry sąsiad, szalony

Radykalizm, ksenofobia, nacjonalizm,
nienawiść

Donos studentów,
monitorowanie
zakupów w Internecie

Wariat, fanatyk

Wpływ prawicy,
inspiracja zamachem
braci Kowalczyków

Brak hipotezy

Brak informacji

Donos żony

„Przegląd”

„Uważam Rze”

Brak informacji

Antysemityzm, nie‑
nawiść
Brak informacji

„Najwyższy
Czas”

Obsesjonat

Narodowiec

Brak hipotezy

Brak informacji

Brak informacji

Zwichrowany psy‑
chicznie
Brak informacji

Brak informacji

Głoszenie radykal‑
nych poglądów
Brak hipotezy

„Angora”

„Gazeta Polska”
„W Sieci”

„Nie”

Antysemityzm,
wpływ prawicy,
inspiracja zamachem
braci Kowalczyków

Monitoring Internetu

Monitoring Internetu

Źródło: Opracowanie własne.

Dla uzupełnienia obrazu, jak wspomniano, poddano analizie publi‑
kacje zamieszczone w prasie codziennej, w tym w trzech dziennikach
ogólnopolskich: „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Polska Codziennie” i „Nasz
Dziennik”, dwóch tabloidach: „Fakt” i „Super Express” oraz dwóch regio‑
nalnych gazetach Małopolski: „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”.
Chodziło o zbadanie informacji prasowych odnoszących się do przedsta‑
wienia działań operacyjnych ABW, w tym m.in. tego, jak mogło wyglądać
profilowanie zatrzymanego chemika oraz jaki mógł być czas trwania jego
inwigilacji do momentu zatrzymania (tabela 4).
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Tabela 4. Informacje o inwigilacji Agrobombera w wybranych dziennikach
Dziennik

„Gazeta Wyborcza”
„Gazeta Polska Codziennie”

Źródło informacji dla ABW

Czas inwigilacji

Monitoring Internetu

Ponad rok

Brak informacji

Brak informacji

Donos słuchaczy wykładów

Rok

„Fakt”

Donos żony

Rok

„Super Express”

Donos żony

Rok

„Nasz Dziennik”

„Gazeta Krakowska”
„Dziennik Polski”

Monitoring Internetu

Rok

Brak informacji

Brak informacji

Źródło: Opracowanie własne.

Największą wstrzemięźliwość w przedstawieniu sprawy Agrobom‑
bera zachowała redakcja „Dziennika Polskiego”, krytyczne stanowisko
zajęły „Nasz Dziennik” i „Gazeta Polska Codziennie”, natomiast „Gazeta
Wyborcza”, „Gazeta Krakowska” oraz „Fakt” i „Super Express” przyjęły
informacje ABW za pewnik, prezentując ze znacznym entuzjazmem kra‑
kowskiego chemika jako groźnego terrorystę.
Obraz Agrobombera, jaki zarysował się w badaniach opinii społecznej,
jest wysoce niespójny, co można wyjaśnić zróżnicowaniem treści infor‑
macji podawanych w mass mediach. Redakcje dzienników i tygodników,
stacji radiowych oraz portali internetowych publikowały bowiem nader
odmienne wersje wydarzeń. Również informacje rozpowszechniane
przez wiodące stacje telewizyjne zmieniały się wielokrotnie od momentu
zatrzymania Brunona K. aż do chwili rozpoczęcia procesu. W sprawie
sposobu dokonania zamachu (samobójczy atak czy zdalne odpalenie
ładunku), rodzaju materiału wybuchowego (trotyl, heksogen, pentryt czy
saletra amonowa) oraz rodzaju pojazdu, jaki miałby zostać użyty (samo‑
chód osobowy, karetka, furgonetka, cysterna, transporter opancerzony
SKOT), poglądy respondentów wykazały wysoki poziom zróżnicowania
i niespójność, co wynika z odmienności scenariuszy prezentowanych
przez poszczególne redakcje oraz wielości wersji udaremnionego zama‑
chu przedstawianych przez ABW. Większość respondentów nie potrafiła
też wyrazić opinii na temat poglądów politycznych Agrobombera, a co za
tym idzie – na temat motywów ideowych jego działania. Oficjalną wersję
wydarzeń przedstawioną w mass mediach przez ABW uznało za praw‑
dziwą zaledwie 12% respondentów, co dobitnie ukazało poziom zaufania
do największej służby specjalnej RP wyrażany w popularnym przekona‑
niu, że 80% aktywności polskich służb specjalnych zajmuje walka kon‑
kurencyjna z innymi służbami i usługi polityczne, a tylko 20% ochrona
państwa.
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Podsumowanie
Sprawa Agrobombera z całą ostrością wywołała pytania o granice upraw‑
nień i kompetencji służb specjalnych, w tym o rzetelność profilowania
proaktywnego i zgodność z prawem działań operacyjnych związanych
z prowokacjami, a także z wpisywaniem się działań służb specjalnych
w zapotrzebowanie polityczne rządzących.
Prasa, w tym szczególnie tygodniki społeczno‑polityczne, odniosła
się w 2012 roku do sprawy Agrobombera z daleko posuniętym scepty‑
cyzmem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego znalazła się w ogniu
krytyki prasowej, ze strony prasy zarówno prawicowej, jak i lewicowej.
Jedynie redakcje sympatyzujące z rządem oraz tabloidy epatowały terro‑
rystycznym zagrożeniem, podsycając wątki sensacyjne niepoparte żadną
rzetelną analizą. Wraz z trwaniem procesu toczącego się przed Sądem
Okręgowym w Krakowie doniesienia prasowe na ten temat stawały się
coraz bardziej skąpe. Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji,
a później sąd apelacyjny nie budziły już emocji, a informacja o śmierci
Brunona Kwietnia w 2019 roku przeszła praktycznie bez komentarzy.
Wyniki badania opinii społecznej wykazały znaczny stopień dys‑
persji poglądów respondentów, co odzwierciedla niespójność obrazu
Agrobombera w doniesieniach prasowych. Na pytanie, czy niespójność
ta była zamierzona i miała na celu wywołanie chaosu informacyjnego
czy wynikała ze zmiany wersji wydarzeń przedstawianych przez ABW,
czy też była niezamierzonym rezultatem kreatywności dziennikarzy,
którzy koloryzowali obraz domniemanego zamachu – nie sposób udzielić
jednoznacznej odpowiedzi. Zasób dostępnej wiedzy wynikającej z infor‑
macji jawnych na to nie pozwala.
Jeśli służbom specjalnym i/lub rządowi (premierowi?) zależało na
propagandowym uderzeniu w opozycję poprzez ograniczenie wysokiej
frekwencji marszu podczas Święta Niepodległości w 2012 roku, to poten‑
cjalnie zamierzone efekty polityczne zostały osiągnięte. Zamiast moral‑
nego triumfu opozycji, mass media zdominowała sprawa krakowskiego
chemika, którego medialny obraz miał być w istocie archetypem sym‑
patyka opozycji. Z chwilą niespodziewanej śmierci Agrobombera sprawa
inkryminowanego zamachu została definitywnie zakończona, a wszelkie
pytania i wątpliwości dotyczące rzeczywistego przebiegu zdarzeń i jego
politycznego tła prawdopodobnie nie zostaną już nigdy wyjaśnione12.
12 W tekście zamieszczonym w tygodniku „Najwyższy Czas” znalazło się następu‑
jące stwierdzenie: „[…] powinien od teraz drżeć o swoje życie, bo przecież służby będą
chciały zatrzeć ślady tej operetki. A najprostsza metodą takiego zacierania byłaby organi‑
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Patriot(error)ism – Semantic and Operational Games
The Agrobomber Case in the Polish Press
Summary: The case of the attempted terrorist attack on the Polish parliament, which was
supposed to be planned by an assistant professor of the Kraków University of Agricul‑
ture, nicknamed Agrobomber, aroused considerable public interest in November 2012 and
triggered a discussion in the media concerning the reality of the threat of terrorism and
the role of special services in the Third Polish Republic. By presenting the issue of ter‑
rorism on their websites, mass media play the role of “factories of fear,” arousing moral
panic. Governments use fear in society for political purposes, while secret services use it
to strengthen their influence. This phenomenon is referred to as the social engineering of
fear, also called anxiety management. This study presents the results of research regard‑
ing the content of press articles of weekly and daily news reports from 2012 devoted to
the Agrobomber case, juxtaposed with the results of the opinion poll carried out by the
author in 2014. With the unexpected death of the Agrobomber, the case of the attempted
terrorist attack has been definitively closed, and all questions and doubts as to the actual
course of events and its political background are likely never to be explained.
Key words: Agrobomber case, terrorism, secret service, criminal profiling, moral panic
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Stan i perspektywy
energetyki jądrowej w Polsce

W ogłoszonym pod koniec 2018 roku projekcie dokumentu Polityka ener‑
getyczna Polski do 2040 roku jako jeden z kierunków wyznaczających
długofalowe działania polskiego sektora energetycznego wymieniono
wdrożenie energetyki jądrowej. Sama idea nie jest nowa – aktualnie na
świecie czynnych jest 448 reaktorów jądrowych, a 56 jest budowanych.
Szacuje się, że od początku istnienia energetyki jądrowej wszystkie reak‑
tory przepracowały do tej pory ok. 17,4 tys. reaktorolat1.
Jednak w Polsce dotychczasowe plany budowy elektrowni jądrowej
napotykały trudności nie do przezwyciężenia. Czy obecna zapowiedź rozwoju energetyki jądrowej ma szanse powodzenia, a jeśli tak, to jakie czyn‑
niki będą determinować realizację tych planów? Pytania te, wyznaczające
oś rozważań badawczych, są zarazem zbieżne z celem artykułu, którym
jest przedstawienie wybranych uwarunkowań zakładanego rozwoju
energetyki jądrowej w Polsce.
Na decyzję dotyczącą wyboru tematu niniejszego opracowania
publikowanego w księdze pamiątkowej dedykowanej Panu Profesorowi
Mieczysławowi Stolarczykowi wpływ miała niewątpliwa aktualność tego
zagadnienia oraz jego interdyscyplinarność łącząca nie tylko różnorodne
rodzaje dyscyplin inżynierii, ale także zagadnienia będące domeną nauk
o polityce, bezpieczeństwie, ekonomii, zdrowiu i innych.
W tym miejscu pragnę złożyć Panu Profesorowi podziękowanie za
życzliwość i serdeczność, a także za przekazanie cennych uwag, które
wzbogaciły moje doświadczenie życiowe i zawodowe.
1 A. Mikulski: Energetyka jądrowa na świecie i w Polsce w 2017 roku. „Postępy Techniki
Jądrowej” 2018, nr 61, s. 14.
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Trendy w światowej energetyce jądrowej
Elektrownie jądrowe działają obecnie w 31 państwach, z czego 14 to
państwa należące do Unii Europejskiej. Wytwarzana w nich energia elek‑
tryczna pokrywa ok. 11% światowego zapotrzebowania na elektryczność
(w UE wskaźnik ten wynosi 25%). Światowymi potentatami w tej dzie‑
dzinie są kraje tzw. wielkiej piątki: Stany Zjednoczone, Francja, Chiny,
Rosja i Korea Północna, gdzie wytwarza się ok. 70% światowej energii
elektrycznej otrzymywanej w wyniku rozpadu jąder atomów2. W bilansie
tym największy udział mają Stany Zjednoczone oraz Francja – ok. 48%
produkcji (we Francji aż 3/4 zużywanej energii elektrycznej pochodzi
z tego źródła). W 15 państwach kontynuowana jest budowa kolejnych
56 reaktorów. Programy rozwoju energetyki jądrowej najintensywniej
rozwijane są w Chinach, Rosji, Indiach, Korei Południowej oraz Zjedno‑
czonych Emiratach Arabskich3.
Warto podkreślić, że energetyka jądrowa stanowi jedynie część struk‑
tury wytwarzania tzw. energy‑mix (mieszanki energetycznej). Poszcze‑
gólne państwa, uwzględniając m.in. dostępność surowców, uwarunko‑
wania ekonomiczne oraz własne doświadczenia, dążą do wypracowania
optymalnego modelu sektora energetycznego. Oto przykłady rozwiązań
dotyczących energetyki jądrowej oraz aktualny stan realizacji inwestycji
z tego obszaru, ograniczone do wybranych państw europejskich:
– Słowacja – realizuje, z opóźnieniem, ukończenie dwóch bloków typu
WWER‑440 w elektrowni jądrowej w Mochovcach. Pierwsze dwa bloki
uruchomiono w roku 1998 i 2000.
– Czechy – rozważają decyzję rozbudowy elektrowni jądrowej w Temelinie.
– Węgry – podjęły decyzję o rozbudowie elektrowni jądrowej Paks o dal‑
sze dwa bloki WWER‑1200. Początek budowy planowany jest na 2020
rok. Jej koszt ma zostać sfinansowany poprzez pożyczkę z Rosji.
– Ukraina – posiada nową strategię energetyczną uchwaloną w 2017
roku, zgodnie z którą udział energii jądrowej w produkowanej w kraju
energii do roku 2025 ma wynieść ok. 50%.
– Rosja – uruchomiła dwa reaktory typu WWER (1000 i 1200) w elektro‑
wniach Rostów i Leningrad. Kontynuuje prace nad pierwszą pływającą
elektrownią jądrową (Akademik Łomonosow). Rosja jest zaangażowana
2 M.P. Sikora: Energetyka jądrowa na świecie – stan w końcu 2018 r. „Bezpieczeństwo
Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” 2018, nr 4, s. 22.
3 Raport: Na świecie powstaje 56 nowych bloków jądrowych. 16.03.2018. Biznes Alert. http://
biznesalert.pl/raport‑na‑swiecie‑powstaje‑56‑nowych‑blokow‑jadrowych/ [data dostępu:
17.08.2019].
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w budowę i projektowanie elektrowni jądrowych w wielu państwach:
w Bangladeszu, Białorusi, Indiach, Iranie, Turcji i na Węgrzech.
– Białoruś – kontynuuje budowę dwóch bloków typu WWER‑1200 w elek‑
trowni Ostrowiec (ok. 50 km od Wilna)4.
– Niemcy oraz Hiszpania – deklarują chęć zamknięcia swoich elektrowni
jądrowych (odpowiednio do 2022 i 2036 roku)5.

Żarnowiec – niedokończona inwestycja
Wykorzystanie energii jądrowej w produkcji elektryczności rozpoczęło
się w latach 50. XX wieku. W 1949 roku w Idaho Falls w Stanach Zjed‑
noczonych skonstruowano w tym celu pierwszy reaktor. Pierwszą do‑
świadczalną elektrownię jądrową uruchomiono w 1954 roku w Obnińsku
niedaleko Moskwy, a dwa lata później w Calder Hall w Wielkiej Brytanii
powstała siłownia przemysłowa6. Rozwój sektora jądrowego przyniosły
lata 70. ubiegłego stulecia, do czego przyczynił się kryzys naftowy zapo‑
czątkowany w 1973 roku.
W Polsce pierwsze plany budowy elektrowni jądrowej powstały na
przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Badania prowadzone w następnych
latach, w kilkunastu branych pod uwagę miejscach, miały na celu wybór
jak najkorzystniejszej lokalizacji obiektu, przy czym duże znaczenie
przykładano do zaludnienia okolicznych terenów, a także do warunków
geologicznych, sejsmicznych, hydrologicznych i meteorologicznych.
Czynniki te również obecnie uważane są za decydujące przy wyborze
miejsca budowy elektrowni7. Ostatecznie Komisja Planowania przy
Radzie Ministrów jako miejsce budowy pierwszej polskiej elektrowni
jądrowej zatwierdziła nieistniejącą już wówczas wieś Kartoszyno nad
Jeziorem Żarnowieckim (Pomorze), które dało nazwę przyszłej elektrowni. Już wtedy zakładano, że w Polsce docelowo powinny funkcjonować
4 A. Mikulski: Energetyka jądrowa na świecie i w Polsce…, s. 10–12.
5 M.P. Sikora: Energetyka jądrowa na świecie…, s. 27.
6 M. Hołdyńska, T. Olkuski: Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz
źródła zaopatrzenia w uran. „Polityka Energetyczna” 2009, z. 2/2, s. 195.
7 Badania lokalizacyjne i środowiskowe dotyczące lokalizacji elektrowni jądrowej
na terenie gmin Choczewo, Gniewno i Krokowa obejmowały następujące główne ob‑
szary: hydrogeologiczny, geologiczny, monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych
i morskich, dna morskiego, chemizmu środowiska lądowego, inwentaryzacji przyrodni‑
czej na lądzie, monitoringu radiacyjnego, zanieczyszczeń powietrza. Odpowiedź Mini‑
stra Energii na oświadczenie senatora Kazimierza Klejny z 20 lipca 2018 r., nr BPS/04363‑1816/18. Nr DEJ.II.058.10.2018. IK: 252011, s. 4.
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dwie elektrownie. Drugi obiekt, o nazwie Warta, planowano zbudować
w Klempiczu w Wielkopolsce8.
18 stycznia 1982 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o rozpoczęciu
budowy dwóch pierwszych bloków energetycznych elektrowni w Żar‑
nowcu, których uruchomienie miało nastąpić w 1989 i 1990 roku. Wybór
tej daty (miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego) pośrednio zaważył
na dalszych losach budowy. W Polsce pogłębiał się rozdźwięk pomiędzy
społeczeństwem a ówczesnymi władzami, brakowało rzetelnej informacji,
konsultacje społeczne były utopią. Sprzeciw wobec budowy elektrowni
Żarnowiec dodatkowo został spotęgowany przez kryzys wywołany trage‑
dią w Czarnobylu w kwietniu 1986 roku, a szczególnie ukrywanie prawdy
o tym zdarzeniu, spóźnione reakcje władz, manipulowanie informacją.
We wrześniu 1990 roku, już po przemianach ustrojowych w kraju, pod‑
jęto uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji9. W elektrowni
Żarnowiec miały docelowo pracować cztery bloki wyposażone w ciśnie‑
niowe reaktory wodne WWER‑440 (wodno‑wodjanoj energiticzeskij reaktor).
Na ówczesne czasy były to nowoczesne konstrukcje, całkowicie odmienne
od reaktora typu czarnobylskiego10. Stanowiły połączenie rozwiązań ro‑
syjskich, jak m.in. jądrowy układ wytwarzania pary, układy awaryjnego
chłodzenia rdzenia, z technologiami zachodnimi. Przykładowo, obudowa
bezpieczeństwa reaktora została zaprojektowana i realizowana przez
amerykańską firmę Westinghouse, systemy pomiarów i sterowania wy‑
konała firma Siemens11. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach
RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) reaktory były produko‑
wane w zakładach Škoda, a wytwornice pary i elementy obiegu chło‑
dzenia w zakładach Vítkovice w Czechosłowacji. Z perspektywy czasu
8 Wybór tego miejsca nastąpił 5 czerwca 1987 roku, a decyzja o rezygnacji z budowy
została podjęta 22 kwietnia 1989 roku.
9 Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie postawienia
inwestycji Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie w stan likwidacji. M.P. z 1990 r.,
nr 49, poz. 373. W grudniu 1990 roku wydano Zarządzenie nr 74/Org/91 Ministra Przemy‑
słu w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia Jądrowa „Żarno‑
wiec” w budowie, będące aktem wykonawczym do wspomnianej uchwały.
10 Reaktor RBMK (reaktor bolszoj mosznosti kanalnyj) – kanałowy z moderatorem grafi‑
towym, chłodzony lekką wodą, bez obudowy bezpieczeństwa. Zabezpieczenie w reakto‑
rach tego typu stanowił zbiornik wodny oraz betonowa ściana zbiornika – studnia. Wadą
była także duża liczba skomplikowanych kanałów parowo‑wodnych oraz konieczność
stosowania osłon i pomieszczeń szczelnych wokół elementów obiegu parowo‑wodnego.
Reaktor tego typu, bardzo nieekonomiczny, umożliwiał wytwarzanie plutonu do celów
militarnych. Z tego powodu technologia ta nie została udostępniona przez ZSRR żad‑
nemu państwu. Informator o wybranych zagadnieniach z energetyki jądrowej. Warszawa 1996,
s. 21–22.
11 W. Kiełbasa: Jak to z Żarnowcem było – refleksja 30 lat po wstrzymaniu budowy. „Postę‑
py Techniki Jądrowej” 2019, nr 62, s. 3.
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można stwierdzić, że reaktory WWER sprawdziły się. Pracują do tej pory
bezawaryjnie w wielu elektrowniach na świecie, m.in. w Finlandii (pierw‑
szy reaktor przekazano do eksploatacji w elektrowni Loviisa w maju
1977 roku), na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, w Czechach oraz Rosji.
O rozmachu inwestycji w Żarnowcu świadczy fakt, że w budowie
uczestniczyło ok. 2,6 tys. osób z 70 przedsiębiorstw krajowych12 i 9 za‑
granicznych. Oprócz elektrowni budowano infrastrukturę towarzyszącą,
m.in. 1,7 tys. mieszkań w Żarnowcu i pobliskich miastach, hotele (ponad
2 tys. miejsc), drogi, bocznice kolejowe, sieci energetyczne i ciepłownicze.
W momencie podjęcia decyzji o likwidacji zaawansowanie budowy
w przypadku elektrowni wynosiło 35%, a w przypadku zaplecza (drogi,
linie kolejowe, budynki, w tym mieszkalne) – 85%. Bilans strat material‑
nych szacuje się na ok. 1 mld USD13. Należy podkreślić, że zamknięcia bu‑
dowy dokonano pomimo zainteresowania i deklaracji wsparcia ze strony
wielu firm i instytucji europejskich (Siemens, EDF, IVO, Engineering, Ko‑
misja Wspólnot Europejskich) i amerykańskich (Westinghouse, rząd Sta‑
nów Zjednoczonych)14. Wysiłku ludzkiego włożonego w niedokończoną
inwestycję, a przede wszystkim utraty specjalistów, już przygotowanych
do pracy w elektrowni jądrowej15, nie da się wycenić żadną miarą.

Opóźnienia realizacji
Programu polskiej energetyki jądrowej
Do idei wykorzystania energii jądrowej powrócono ponownie po upływie
dekady. Możliwość taką zasygnalizował w grudniu 2004 roku ówczesny
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Jacek Piechota, przy
12 Wiele elementów zostało wykonanych w przedsiębiorstwach krajowych, np.:
turbozespoły w Zamechu w Elblągu, generatory w Domelu we Wrocławiu, wytwornice
pary w Rafko w Raciborzu, rurociągi i armatura do nich w Chemarze w Kielcach, zbior‑
niki awaryjnego chłodzenia reaktora w Metalchemie w Opolu, wymienniki ciepła w Fa‑
kopie w Sosnowcu.
13 A.Z. Hrynkiewicz: Skąd brać energię? „Wiedza i Życie” 2000, nr 11. Autor nie poda‑
je źródeł lub sposobu wykonania wyliczeń, jednocześnie twierdzi, że jeden z reaktorów
będących na ukończeniu w chwili zaprzestania budowy oddano za symboliczną kwotę
Finlandii. W artykule Jak to z Żarnowcem było… Władysław Kiełbasa wartość poniesionych
nakładów (sierpień 1990 rok) szacuje na ok. 500 mln USD, wartość zakończenia I etapu
budowy – na 300 mln USD i 400 mln RUB.
14 W. Kiełbasa: Jak to z Żarnowcem było…, s. 5.
15 W Otwocku w latach 1963–1998 istniało jedyne w Polsce Technikum Nukleoniczne
przygotowujące kadry średniego szczebla dla atomistyki (Instytutu Badań Jądrowych).
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czym wskazał lata 2018–2020 jako przedział czasowy, w którym Polska
będzie zmuszona sięgnąć po to rozwiązanie, m.in. dlatego, aby spełnić
normy wynikające z konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnia‑
nych. W dniu 4 stycznia 2005 roku Rada Ministrów przyjęła dokument
Polityka energetyczna dla Polski do 2025 roku, w którym m.in. założono
budowę elektrowni jądrowej. Uzasadnieniem dla tej koncepcji była przede
wszystkim „potrzeba dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz
konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku siarki
do atmosfery”16.
13 stycznia 2009 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę
nr 4/2009 w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju ener‑
getyki jądrowej. W tym czasie zakładano uruchomienie pierwszego
bloku elektrowni jądrowej w 2020 roku. Jako wstępne lokalizacje przy‑
szłej siłowni jądrowej wskazano 9 miejsc, w tym Żarnowiec i Klempicz
w Wielkopolsce. Przedsięwzięcie miał koordynować powołany w maju
2009 roku pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej17. Rok
później w opracowanej przez pełnomocnika aktualizacji harmonogramu
Programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej wprowadzono korektę,
zgodnie z którą pierwszy blok energetyczny miał zostać uruchomiony
w roku 2022, czyli z dwuletnim opóźnieniem.
18 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez
ówczesnego ministra gospodarki (trzy lata po terminie) Program polskiej
energetyki jądrowej (PPEJ) na lata 2014–2030. Jako argumenty uzasad‑
niające przyjęcie Programu, zakładającego budowę dwóch elektrowni ją‑
drowych, wymieniono: zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej, utrzymanie cen energii na poziomie akcepto‑
walnym, obniżenie emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń i pyłów.
Zgodnie z ustawą Prawo atomowe Program jest planem komplekso‑
wych działań związanych z informacją społeczną, naukowo‑techniczną
i prawną w zakresie energetyki jądrowej oraz edukacją18. PPEJ jest pro‑
gramem wieloletnim19, zawiera ex lege: część prognostyczną obejmującą
16 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie poli‑
tyki energetycznej państwa do 2025 r. M.P. z 2005 r., nr 42, poz. 562, s. 1465 (Załącznik 2).
17 Do zadań pełnomocnika określonych w Uchwale nr 4/2009 Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki
jądrowej należało przygotowanie projektu Programu polskiej energetyki jądrowej oraz
współpraca z Polską Grupą Energetyczną SA przy opracowywaniu i wdrażaniu Progra‑
mu. W kwietniu 2014 roku ówczesna pełnomocnik została odwołana, a dwa lata później
stanowisko uległo likwidacji.
18 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz
z 2020 r. poz. 284. art. 108.b.
19 Zgodnie z art. 136 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 869, t.j.): „[…] programy wieloletnie ustanawiane są w celu realizacji
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okres nie krótszy niż 20 lat oraz plan działań wykonawczych na okres co
najmniej 12 lat. Jednocześnie ustawodawca określił konieczność okresowej
(co 4 lata) aktualizacji Programu20.
Długa perspektywa czasowa PPEJ wynika z rzeczywistych uwarun‑
kowań związanych z wdrażaniem energetyki jądrowej na świecie. Według
dokumentów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej średni czas
niezbędny na wprowadzenie energetyki jądrowej, który jest uzależniony
od poziomu rozwoju danego kraju, wynosi od 10 do 15 lat prac przygoto‑
wawczych, włączając w to budowę elektrowni. Budowa samego reaktora
zajmuje średnio 58 miesięcy21.
O zakresie działań w fazie przygotowawczej Programu może świad‑
czyć to, że tylko w ramach prac legislacyjnych dotychczas wydano
ponad 50 rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo atomowe,
które regulują zasady lokalizacji, budowy, eksploatacji, a także likwidacji
obiektów jądrowych. Zmiany dotyczą również innych ustaw (i przepisów
wykonawczych do nich) w obszarach związanych z energetyką jądrową
pośrednio, w tym prawa: energetycznego, budowlanego, ochrony śro‑
dowiska, zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych.
Całość dopełnia zbiór wytycznych dozoru jądrowego oraz szczegółowych
przepisów i norm technicznych, np. dotyczących projektowania i budowy
urządzeń, stosowanych materiałów, badań, odbioru technicznego.
Integralną częścią PPEJ jest harmonogram, który początkowo obej‑
mował następujące etapy: etap I (lata 2014–2016) – ustalenie lokalizacji
i zwarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla pierwszej
elektrowni jądrowej; etap II (lata 2017–2018) – wykonanie projektu tech‑
nicznego i uzyskanie wymaganych decyzji i opinii; etap III (2019–2024) –
pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni
jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków, rozruch pierwszego
bloku; etap IV (2025–2030) – kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych
bloków, zakończenie budowy pierwszej elektrowni. Zakończenie budowy
drugiej elektrowni planowane było na 2035 rok22.
Jak wynika z prezentowanego zestawienia, poszczególne terminy,
w tym jeden z kluczowych, który dotyczy lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej, okazały się nierealne. Według Najwyższej Izby Kontroli
strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeń‑
stwa państwa. […] Ich realizacja może być podzielona na etapy”.
20 Ibidem, art. 108c.
21 Dane z 2017 roku. M.P. Sikora: Energetyka jądrowa na świecie…, s. 22.
22 Załącznik do Uchwały nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”,
M.P. z 2014 r., poz. 502, s. 34.
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opóźnienia dotyczące realizacji Programu wynoszą przeszło pięć lat23.
Do głównych przyczyn wskazanych w raporcie NIK z marca 2018 roku
zaliczono m.in. brak decyzji dotyczących wyboru technologii elektrowni
jądrowej, wykonawcy inwestycji oraz modelu finansowania. Podkreślono
także, że żaden z kolejnych ministrów właściwych ds. gospodarki, a na‑
stępnie energii nie skierował do Rady Ministrów wniosku o podjęcie
decyzji dotyczących budowy elektrowni jądrowej24. Wydaje się, że to
brak decyzji – „jej brak jest najgorszą decyzją”25 – stanowi największą bo‑
lączkę polskiej energetyki jądrowej. Prawdopodobnie duży stopień skom‑
plikowania procesu decyzyjnego oraz towarzyszący mu stan niepewności
sprawiły, że temat energetyki jądrowej tak rzadko pojawia się w debacie
publicznej i jest pomijany w kampaniach wyborczych.
Niezwykłość sytuacji wynika z faktu, że pomimo braku oficjalnej
decyzji niektóre zadania I etapu, szczególnie przypisane administracji
rządowej, zostały wykonane lub są kontynuowane. Natomiast PGE EJ1
(spółka zarejestrowana w 2010 roku, odpowiedzialna za przygotowanie
i prowadzenie budowy elektrowni jądrowej) nie wykonała żadnego
z działań przewidzianych dla niej w I etapie.
Dane dotyczące dotychczas poniesionych kosztów związanych z rea‑
lizacją wybranych zadań związanych z Programem są rozbieżne. Według
danych NIK było to 776 mln PLN (lata 2014–2017) oraz 133 mln PLN26
zadeklarowanych przez spółkę PGE EJ1 w latach 2010–2013. Natomiast
poseł Tomasz Jaskóła szacuje, że do stycznia 2017 roku dotychczasowe
wydatki na realizację PPEJ wyniosły 182 mln PLN27.
Pomimo zapowiedzi aktualizacji Programu polskiej energetyki
jądrowej do końca 2018 roku, do tej pory nie zdołano opracować jego
nowej wersji wraz z harmonogramem realizacji, uwzględniającym nowe
okoliczności. W tej sytuacji źródłem informacji na ten temat pozostaje
dokument Polityka energetyczna Polski do 2040 roku oraz pojawiające się
w debacie publicznej (niezwykle rzadko) wypowiedzi polityków. Wynika
z nich, że uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądro‑
wej przewidziano na 2033 rok, a do roku 2043 planowane jest oddanie
do użytku kolejnych pięć bloków energetycznych28. Do końca roku 2020
23 Dane z marca 2018 roku. Informacja o wynikach kontroli „Realizacja programu
Polskiej energetyki jądrowej”. KGP.410.005.00.2017. Nr ewid. 169/2017/P/17/018/KGP, s. 10.
24 Ibidem.
25 Sentencja pochodzi z książki Carlosa G. Vallesa Sztuka wyboru.
26 Informacja o wynikach kontroli…, s. 11.
27 Interpelacja poselska nr 9802 w sprawie „Polskiego programu energetyki jądro‑
wej” z dnia 31 stycznia 2017 r.
28 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Projekt. Warszawa 2018, s. 38. Wymie‑
nione daty pojawiły się także w wypowiedziach ministra energii Krzysztofa Tchórzew‑
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ma zapaść ostateczna decyzja (istotna chociażby z uwagi na warunek jej
akceptacji przez lokalną społeczność) dotycząca lokalizacji elektrowni ją‑
drowych. Oprócz Żarnowca i Kopalina na Pomorzu, które były już brane
pod uwagę, po raz pierwszy wskazano okolice Bełchatowa.
Według planów Ministerstwa Energii w dalszej perspektywie czaso‑
wej, oprócz reaktorów w elektrowniach jądrowych, możliwe będzie wy‑
korzystywanie w przemyśle małych reaktorów wysokotemperaturowych
(high temperature reactor – HTR). Resort energii szacuje, że koszt realizacji
programu jądrowego wyniesie 100–135 mld PLN rozłożonych na okres
20–25 lat29.
Postęp, jaki dokonał się w sektorze jądrowym, powoduje, że przy
wyborze przyszłej technologii pod uwagę będą brane reaktory tzw. gene‑
racji III lub III+. Ich budowę zapoczątkowano w połowie lat 90. ubiegłego
wieku. Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają zwiększone
bezpieczeństwo eksploatacji oraz konkurencyjność ekonomiczną. Do
tej grupy zalicza się reaktory lekkowodne (advanced light water reactors –
ALWR), reaktory wodne wrzące (advanced boiling water reactors – ABWR)
oraz europejski reaktor energetyczny (European pressurized reaktor – EPR).
Dalsze modyfikacje doprowadziły do stworzenia rodziny reaktorów
III+, reprezentowanej m.in. przez konstrukcje wodne ciśnieniowe AP600
i AP1000 (advanced pressurized water reactors – AP), które cechuje wyższy
poziom bezpieczeństwa biernego30 oraz zwiększona efektywność eko‑
nomiczna. Przyszłe generacje reaktorów klasy IV, a nawet V znajdują się
obecnie w fazie projektowej31 i z tego powodu nie mogą być rozpatrywane
przy planowaniu Programu.
Państwami, które mają największe doświadczenie w budowie reakto‑
rów i kompletnych elektrowni jądrowych, są: Francja, Stany Zjednoczone,
Kanada, Korea Południowa, Chiny, Japonia i Rosja. To spośród nich praw‑
dopodobnie zostanie wyłoniony dostawca przyszłej polskiej siłowni. Za‑
warte 12 czerwca 2019 roku w Waszyngtonie memorandum o współpracy
polsko‑amerykańskiej w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii
jądrowej nie upoważnia do założenia, że w przyszłej polskiej elektrowni jądrowej zainstalowane zostaną reaktory AP1000, będące specjalnością
skiego oraz pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra
Naimskiego.
29 Odpowiedź Ministra Energii na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z dnia
21 lutego 2019 r., nr K8 INT29493. DEJ.II.058.2.2019. IK:326482, s. 4.
30 Układy bierne nie wymagają zastosowania żadnych elementów ruchomych, a za‑
tem nie wymagają zasilania energią z zewnątrz. W układach tych wykorzystuje się natu‑
ralne siły w postaci np. siły grawitacji lub siły wyporu hydrostatycznego.
31 M. Klisińska, Ł. Koszuk: Charakterystyka wybranych typów elektrowni jądrowych generacji III/III+. „Postępy Techniki Jądrowej” 2018, nr 61, s. 38.
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amerykańskiej firmy Westinghouse Electric Company. Negocjacje w spra‑
wie budowy elektrowni jądrowej będą z pewnością długotrwałe i zło‑
żone. Dziś wiemy jedynie, że rząd Polski stawia warunek, by wykonawca
uczestniczył nie tylko w budowie jednego bloku, ale w całym programie
jądrowym (6–9 bloków, których realizacja planowana jest na ok. 20 lat)32.
Przy okazji rozważań o przyszłości energetyki jądrowej nie sposób po‑
minąć kwestii poparcia społecznego dla tego programu. W kwietniu 2018
roku ok. 50% ankietowanych przez CBOS opowiedziało się przeciwko
budowie siłowni jądrowej w Polsce. Poparcie wyraziło 34% responden‑
tów, a 16% nie miało zdania. Należy podkreślić, że od 2011 roku wyniki
te utrzymują się na podobnym poziomie (odsetek zwolenników energii
jądrowej w Polsce w 2011 roku wynosił 40%, w 2013 roku – 35%, w 2016
roku – 38%)33.
Odmienne dane przedstawia PGE EJ1 oraz Ministerstwo Energetyki
(marzec 2019 roku). Uzyskano je na podstawie badań przeprowadzonych
wśród mieszkańców terenów, na których dotychczas planowano budowę
elektrowni (pomorskie gminy: Choczewo, Gniewino, Krokowa). Badania
te dowodzą, że poparcie dla inwestycji wynosi w tych gminach 66%34.

Ogólne wymogi bezpieczeństwa jądrowego
Zasada działania elektrowni jądrowej jest zbliżona do zasady działania
elektrowni opalanej węglem. Główna różnica polega na sposobie wytwa‑
rzania ciepła. W elektrowni klasycznej powstaje ono w procesie spalania
węgla, natomiast w elektrowni jądrowej jest efektem reakcji rozszcze‑
pienia zachodzącej w reaktorze35. Pozostałe instalacje, zwłaszcza obieg
parowo‑wodny, są podobne.
32 Zob. wypowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z czerwca 2019 roku
w: Polsko‑amerykańskie memorandum jądrowe. 12.06.2019. Niezależna. https://niezalezna.
pl/275521‑polsko‑amerykanskie‑memorandum‑jadrowe [data dostępu: 27.08.2019].
33 A. Mikulski: Pierwsza połowa 2018 roku w światowej i polskiej energetyce jądrowej. „Po‑
stępy Techniki Jądrowej” 2018, nr 61, s. 13.
34 Odpowiedź Ministra Energii na interpelację posła Pawła Pudłowskiego…, s. 3;
Wyniki poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w gminach lokalizacyjnych – edycja 2018 rok.
8.03.2019. PGE. https://pgeej1.pl/Aktualnosci/wyniki‑poparcia‑dla‑budowy‑elektrowni-jad
rowej‑w‑gminach‑lokalizacyjnych‑edycja‑2018‑rok [data dostępu: 27.08.2019].
35 Przyjmuje się, że elektrownia węglowa zużywa rocznie ok. 2,5 mln ton węgla ka‑
miennego, elektrownia jądrowa o porównywalnej mocy – ok. 40 ton paliwa jądrowego.
Szerzej: G. Jezierski: Elektrownia jądrowa a konwencjonalna. „Energetyka Cieplna i Zawodo‑
wa” 2009, nr 10, s. 5.
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Reaktor jądrowy, w dużym uproszczeniu, jest konstrukcją złożoną
ze zbiornika, z systemu rurociągów wodnych i powietrznych, mechani‑
zmów napędowych, osłony, układów sterowania, pomiaru i zabezpieczeń.
W procesie wytwarzania energii wykorzystuje się paliwo jądrowe oraz
chłodziwo i tzw. spowalniacz, których funkcję najczęściej pełni woda.
Paliwem jądrowym są substancje zawierające izotopy rozszczepialne.
Substancje te, w postaci pastylek, są zamknięte w walcowych osłonach
(koszulkach) wykonanych ze stopu cyrkonu i stali nierdzewnej. Zestawy
takich elementów tworzą kasety paliwowe, stanowiące główną część
rdzenia reaktora. Sterowanie pracą reaktora umożliwiają pręty regula‑
cyjne, które w zależności od ustawienia osłabiają lub wygaszają reakcję
rozszczepienia (zawarty w nich kadm pochłania nadmiar neutronów
powstających podczas rozszczepienia).
W wyniku reakcji rozszczepienia jądra uranu powstaje energia
(ok. 200 mln eV), a więc ciepło, które z rdzenia reaktora obierane jest przez
wodę z obiegu pierwotnego znajdującą się pod ciśnieniem ok. 15 MPa
i osiągającą temperaturę rzędu 330°C 36. Gorąca woda z obiegu pierwot‑
nego przepływa do wytwornic pary, gdzie oddaje ciepło wodzie z obiegu
wtórnego. Powstająca para wodna uruchamia turbinę napędzającą wał
alternatora, generując tym samym energię elektryczną.
Wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kontrolowanej reakcji
jądrowej, jak każdy złożony proces technologiczny, wiąże się z ryzykiem
awarii. Ze względu na ich skutki, które w skrajnych przypadkach mogą
dotyczyć nawet obszarów znacznie oddalonych od miejsca zdarzenia,
kwestie bezpieczeństwa w coraz większym stopniu determinują rozwój
sektora jądrowego. Wymóg kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa
jądrowego37, uwzględnienia m.in. jakości i niezawodności konstrukcji,
a także możliwych błędów człowieka sprawia, że zagadnienia te są brane
pod uwagę na etapie zarówno projektowania elektrowni, jak i jej budowy,
użytkowania oraz likwidacji. Najważniejsze działania obejmują: określenie kryteriów technicznych dla poszczególnych elementów reaktora
i pozostałych instalacji, doskonalenie układów awaryjnych i procedur
bezpieczeństwa dla różnych, nawet mało prawdopodobnych, scenariuszy
awarii, opracowanie raportów bezpieczeństwa, a także kwestie prawne
i organizacyjne.
36 Dane techniczne za: A.S. Strupczewski: Ochrona przed zagrożeniami po awariach
w elektrowniach jądrowych. „Biuletyn Miesięczny PSE” 2005, nr 9.
37 Bezpieczeństwo jądrowe – osiągnięcie odpowiednich warunków eksploatacji, za‑
pobieganie awariom i łagodzenie ich skutków, czego wynikiem jest ochrona pracowników
i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego z obiektów
jądrowych. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe…, art. 3 ust. 2.
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O znaczeniu, jakie przywiązuje się do zminimalizowania ryzyka
związanego z pracą elektrowni jądrowych, szczególnie reaktorów,
świadczą m.in. wysokie standardy projektowe, zgodnie z którymi przyj‑
mowane do kalkulacji, akceptowalne prawdopodobieństwo wystąpienia
tzw. ciężkiej awarii38 wynosi 10−5 (jedno zdarzenie na 100 tys. lat eksploa‑
tacji). W przypadku nowoczesnych reaktorów generacji III i III+ kryteria
te zostały znacznie zwiększone i wynoszą od 3 × 10−7 do 4 × 10−7.
Niezależnie od założeń probabilistycznych, w konstruowaniu reakto‑
rów stosuje się cztery główne poziomy zabezpieczeń fizycznych (barier),
przeznaczonych do oddzielenia, w przypadku ewentualnej awarii,
substancji promieniotwórczych od otoczenia zewnętrznego. Pierwsza
wynika z budowy paliwa jądrowego, mającego postać pastylek, w któ‑
rych zatrzymywane jest ok. 99% aktywności radioaktywnych produktów
rozszczepienia, drugą barierę stanowią koszulki, w których znajdują się
pastylki paliwowe, trzecia bariera to ciśnieniowy układ chłodzenia re‑
aktora, a czwarta – obudowa bezpieczeństwa. Ta ostatnia jest wykonana
ze zbrojonego betonu o grubości kilku metrów, tak aby nie zniszczyło
jej wysokie ciśnienie i by zmniejszyła do minimum przedostawanie się
radioaktywnych gazów na zewnątrz konstrukcji. Dodatkowo ma zni‑
welować skutki zdarzeń zewnętrznych, np. oddziaływania sił przyrody,
ataku powietrznego, upadku samolotu.
Istotnym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo jądrowe jest
międzynarodowa wymiana informacji na temat zdarzeń radiacyjnych
w obiektach jądrowych, w tym w elektrowniach. Szczegółowe regulacje
dotyczące zasad przekazywania danych określają traktaty i konwencje
poświęcone bezpieczeństwu jądrowemu oraz umowy bilateralne o wza‑
jemnej pomocy w przypadku awarii jądrowych. Głównym celem wy‑
miany informacji jest ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji radiacyj‑
nej w kraju oraz przekazanie społeczeństwu precyzyjnego komunikatu39.
W zależności od sytuacji komunikaty mogą zawierać ostrzeżenia dla
ludności, wskazówki postępowania uwzględniające specyfikę zagrożeń
radiologicznych, a niekiedy dementi nieautoryzowanych wiadomości40.
38 Ciężka awaria – warunki awaryjne obiektu jądrowego, poważniejsze niż awarie
projektowe, prowadzące do znaczącej degradacji rdzenia reaktora i mogące prowadzić do
znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych. Awaria projektowa – warunki awa‑
ryjne obiektu jądrowego uwzględnione w projekcie obiektu jądrowego zgodnie z usta‑
lonymi wymaganiami projektowania, w których uszkodzenie paliwa oraz uwolnienia
substancji promieniotwórczych są utrzymywane w ustalonych granicach. Ibidem. Art. 3,
ust. 1a), 2a).
39 W Polsce zadania związane z oceną sytuacji radiacyjnej wykonuje Centrum
ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki. Centrum pełni także rolę
punktu kontaktowego w ramach systemu wymiany informacji.
40 Przykładem jest komunikat Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych z 22 sierpnia
2019 r. w sprawie uwolnienia radioaktywnego selenu w Belgii: „Belgijskie Centrum Badań
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Zarchiwizowane dane mogą także posłużyć do dokonania ogólnych
ocen – szczegółowe analizy należą do kompetencji Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej oraz wyspecjalizowanych instytucji krajo‑
wych – poziomu bezpieczeństwa jądrowego na świecie lub w poszczegól‑
nych państwach (tabela 1).
Tabela 1. Zdarzenia radiacyjne na świecie w latach 2009–2018 według skali INES41
Skala

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ogółem

0

0

0

30

39

75

40

33

58

19

294

1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

2

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

3

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

4

−

−

1

−

−

−

−

−

−

−

1

5

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

6

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

7

−

−

1

−

−

−

−

−

−

−

1

Razem

0

0

2

30

39

75

40

33

58

19

296

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki z lat 2009–2018.

W dziesięcioleciu 2009–2018 Krajowy Punkt Kontaktowy, zlokali‑
zowany w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, został powiadomiony
o 296 zdarzeniach radiacyjnych na świecie, z których tylko 2 zostały
uznane za awarie. Była to awaria w elektrowni jądrowej Fukushima
Dai‑ichi w 2011 roku (7. stopień w skali INES) oraz niekontrolowane
narażenie kilku pracowników od wysokoaktywnego źródła promienio‑
twórczego, do którego doszło w Bułgarii w tym samym roku (4. stopień).

Jądrowych podało, że w poniedziałek 19 sierpnia br. między godziną 13:36 a 13:51 nastą‑
piło niewielkie uwolnienie radioaktywnego Selenu‑75 o aktywności 0,26 GBq, nie mające
wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne”. Niewielkie uwolnienie radioaktywnego
selenu w Belgii. Brak wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. 22.08.2019. Państwo‑
wa Agencja Atomistyki. http://www.paa.gov.pl/aktualnosc‑481‑niewielkie_uwolnienie_ra
dioaktywnego.html [data dostępu: 28.08.2019].
41 Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych (International Nuclear Event Scale –
INES) służy do określania kategorii zdarzeń jądrowych. Zakres skali obejmuje poziomy:
od 0 – w przypadku zdarzeń nie mających znaczenia dla bezpieczeństwa do poziomu 7,
określającego poważną awarię z daleko idącymi konsekwencjami dla zdrowia człowieka
i środowiska. Za incydenty uznaje się zdarzenia poziomu od 0 do 3, a jako awarie klasyfi‑
kowane są wypadki powyżej poziomu 3.
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Zakończenie
W Polsce plany wdrożenia energetyki jądrowej oraz podejmowane na
ich podstawie działania mają już przeszło trzydziestoletnią historię. Jako
uzasadnienie dla tych planów nieodmiennie podaje się zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, utrzymanie cen energii na
poziomie akceptowalnym, obniżenie emisji CO₂ oraz innych zanieczysz‑
czeń. Energetyka jądrowa nie rozwiąże jednak wszystkich aktualnych
i perspektywicznych problemów energetycznych Polski. Wzorem innych
państw konieczne jest rozpatrywanie energii pochodzącej z atomu wy‑
łącznie w ramach tzw. miksu energetycznego. Określenie jego modelu
wymaga szczegółowych analiz, m.in. ekonomicznych, ekologicznych,
i wiąże się z dużym ryzykiem. Na podstawie dociekań przedstawionych
w niniejszym artykule, zogniskowanych wokół pytania o możliwość roz‑
poczęcia, w dającym się określić terminie, budowy elektrowni jądrowej
w Polsce należy jednoznacznie stwierdzić, że przedsięwzięcie to nadal
pozostaje w fazie planów. Co więcej, rosną opóźnienia w stosunku do
przyjętego harmonogramu42. Podstawową przyczyną zdaje się utrzymu‑
jąca się od lat niemożność podjęcia decyzji przez kolejne rządy w sytuacji
niepewności, na którą wpływ ma brak jednoznacznej akceptacji społecz‑
nej i konsensusu politycznego wokół programu. Nie bez znaczenia jest
także konieczność podjęcia wielu złożonych, wzajemnie powiązanych
działań dotyczących wyboru inwestora, kwestii prawnych, technicznych,
organizacyjnych i ekonomicznych, a także stworzenia zaplecza naukowo
‑badawczego i systemu szkolenia kadr.

42 Już po opracowaniu niniejszego artykułu, w miejsce dotychczasowego Minister‑
stwa Energii zostało utworzone Ministerstwo Aktywów Państwowych. W jego strukturze
utworzono Departament Energii Jądrowej, który odpowiada m.in. za wdrożenie Progra‑
mu polskiej energetyki jądrowej. W zaktualizowanej Polityce energetycznej Polski do 2040
roku określono m.in., że wybór technologii oraz generalnego wykonawcy elektrowni ją‑
drowej nastąpi w bieżącym, 2020 roku, a budowa i uruchomienie pierwszego bloku jądro‑
wego – do roku 2033 (w dotychczasowym harmonogramie, przywołanym w opracowaniu,
przewidywano lata, odpowiednio, 2019 i 2024). Stanowi to potwierdzenie wniosków za‑
wartych w rozdziale.
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The Current State and Prospects for the Future
of the Nuclear Power in Poland
Summary: The study outlines the genesis, main assumptions and the status of implemen‑
tation of the Polish Nuclear Power Programme, with regard to the reasons for delays and
the lack of the official decision to build the first Polish nuclear power plant. The study
points out the trends in worldwide nuclear power, including developments in particular
countries and the directions of development and technical modernisation of nuclear reac‑
tors. Moreover, the study presents general requirements regarding nuclear safety.
Key words: nuclear power, nuclear reactor, nuclear safety
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Die Konzeption einer gesamteuropäischen
Friedensordnung in der Ostpolitik
der SPD/FDP‑Koalitionsregierung
in den Jahren 1969–1974

Die Konzeption einer gesamteuropäischen Friedensordnung wurde in
den sechziger Jahren von den SPD‑Politikern Willy Brandt und Egon
Bahr ausgearbeitet und bald später durch die gesamte Partei akzeptiert.
Auch die FDP hat diese Konzeption in ihr ostpolitisches Programm
übernommen. In den Jahren 1969–1974 steckte die Konzeption einen
allgemeinen Orientierungsrahmen für die Ostpolitik der Bundesregie‑
rung der SPD/FDP‑Koalition ab. Das Ziel dieses Beitrages besteht darin,
die Genesis dieser Konzeption zu klären und ihren realen Einfluss
auf die Ostpolitik der SPD/FDP‑Bundesregierung zu dieser Zeit darzustellen.

Die Genesis der Konzeption einer gesamteuropäischen
Friedensordnung
Die seit 1967 geltende sicherheitspolitische Strategie der NATO‑Staaten stützte sich auf zwei sich komplementär ergänzende Pfeiler
‑Verteidigungspolitik (scil. Rüstungspolitik) und Entspannungspolitik.
Die Verteidigungspolitik zielte darauf ab, eine ausreichende militärische
Stärke des Bündnisses und ein Gleichgewicht der Streitkräfte zwischen
den NATO‑ und Warschauer‑Pakt‑Staaten aufrechtzuerhalten. Im Vor‑
dergrund der Entspannungspolitik stand indes das Ziel, im Bereich der
Rüstungskontrolle und ‑begrenzung (die sog. militärische Entspannung)
sowie auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet (die

500

Janusz Józef Węc

sog. politische Entspannung) mit den osteuropäischen Staaten zusammen‑
zuarbeiten1.
Mit ihrer Ostpolitik in den Jahren 1969–1974 knüpfte die SPD/FDP
‑Koalitionsregierung konzeptionell an die entspannungspolitischen Traditionen aus der Mitte der fünfziger Jahre, wie auch an die durch John
F. Kennedy‑Administration ausgearbeiteten Initiativen, die zum Ziel hat
ten, das Verhältnis zu Osteuropa, insbesondere zur UdSSR, zu regeln,
und schließlich an französisches Konzept „Europa der Vaterländer“
an. Die entspannungspolitischen Initiativen der fünfziger Jahre liefen
darauf hinaus, das bipolare Abschreckungssystem zwischen West und
Ost zu beseitigen, die Teilung Europas zu überwinden und dadurch
die Voraussetzungen für ein harmonisches Modell der internationalen
Beziehungen zu schaffen2. Zum Instrumentarium dieser Initiativen, die
aber keine große Resonanz in der Realpolitik fanden, gehörten sowohl
die kurz‑ und mittelfristigen Forderungen (Gewaltverzicht, wirtschaft‑
liche und kulturelle Kooperation, ständige politische Konsultationen,
Atomwaffenverbot, Truppenverminderung) als auch die langfristigen
Vorschläge (ausgewogene Abrüstung, kollektives Sicherheitssystem unter
der Garantie der beiden Supermächte). Ein gewisser Beitrag zu jenen
Entspannungsinitiativen leisteten auch die politischen Parteien der Bun‑
desrepublik Deutschland – die SPD und die FDP. Obwohl die durch diese
Parteien 1959 ausgearbeiteten Deutschlandpläne in erster Linie auf die
Wiedervereinigung des neutralisierten Deutschlands abzielten, setzten
sie ebenso ein Zeichen dafür, dass der Kurs der beiden Parteien in der
Entspannungspolitik auf eine gemeinsame Linie gebracht werden konnte.
Der sachliche Zusammenhang (SPD) bzw. sogar die zeitliche Verbindung (FDP) zwischen einem Friedens‑ und europäischen Sicherheitsver‑
trag fand darin ihren Niederschlag. Auch die Idee von Adam Rapacki,
dem polnischen Außenminister, eine atomwaffenfreie und militärisch
verdünnte Zone in Mitteleuropa zu schaffen, hinterließ ihre Spuren in
diesen Plänen. Wenn die SPD auch nach der Verabschiedung im gleichen
Jahr des Godesberger Programms und die FDP spätestens nach dem
Mauerbau in Berlin und der Regierungsbildung mit der CDU/CSU ihre
1 Archiv der Gegenwart. Hrsg. von H. von Siegler. Bonn–Wien–Zürich 1967, S. 12885;
vgl. auch dazu W.F. Hanrieder: Die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland. In: Die
Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Hrsg. von W. Jacobmey‑
er, Braunschweig 1983, S. 124.
2 Zu den westlichen und östlichen Vorschlägen zu Abrüstung und Disengagement in
Europa vgl. H. Haftendorn: Sicherheit und Entspannung. Zur Außenpolitik der Bundesrepublik
Deutschland 1955–1982. Baden‑Baden 1986, S. 106–115. Vgl. dazu auch H.‑P. Schwarz: Die
Politik der Westbindung oder die Staatsraison der Bundesrepublik. „Zeitschrift für Politik“ 1975,
H. 4, S. 307–337.
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Deutschlandpläne als nicht praktikabel zurückgezogen hatten, blieben
diese abrüstungs‑ und entspannungspolitischen Ideen in den Reihen der
beiden politischen Parteien bis in die siebziger Jahre hinein lebendig.
Der Gedanke eines europäischen Sicherheitssystems unter Einschluss
der USA und der Sowjetunion zog sich durch das außenpolitische Denken
der FDP seit 1952 wie ein roter Faden hin. Er kam bereits in der geistig
‑politischen Orientierung Karl Georg Pfleiderers zum Ausdruck und
wurde mit dem Berliner Programm von 1957 zur parteioffiziellen Position
erhoben. Vom Deutschlandplan der FDP fuhr insofern eine Entwicklungs‑
linie über Wolfgang Schollwers Konzept „einer Verklammerung“‚ beider
deutschen Staaten und über das Hannoverer Aktionsprogramm bis hin
zur Nürnberger Wahlplattform, als einerseits die langfristige Zielsetzung
(scil. die Wiedervereinigung) eine Kontinuität aufzeigte und andererseits
die Entwicklung der entspannungspolitischen Instrumente, die für die
Erreichung der Fernziele relevant waren, einen dynamischen Prozess
erkennen ließ; von den Gewaltverzichts‑, Truppenverminderungs‑ und
Atomwaffenverbotsvorschlägen über die ablehnende Haltung zur Aufrüs‑
tung, über den Gedanken eines europäischen Sicherheitssystems bis hin
zur Akzeptierung der Idee einer europäischen Sicherheitskonferenz und
zur Forderung einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Die Methode
und die juristischen Instrumente, die diese Zielsetzung bedienten, wan‑
delten sich von der anfangs angestrebten staatlichen Wiedervereinigung
bis hin zu einer gesamteuropäischen Friedensordnung; einer Konzeption,
deren Fernziele unverbindlich zu sein und viele Optionen zuzulassen
schienen.

Die Bedeutung der Konzeption einer gesamteuropäischen
Friedensordnung für die Ostpolitik
der SPD/FDP‑Regierung in den Jahren 1969–1974
Die entspannungspolitischen Traditionen der fünfziger Jahre wurden in
der Regierungszeit von Brandt/Scheel (1969–1974) zumal von den SPD
‑Politikern um Willy Brandt und Egon Bahr geteilt sowie von den linken
Flügeln beider Parteien befürwortet. Auch die Pragmatiker in der FDP um
Walter Scheel identifizierten sich mit jenen Traditionen und die Vertreter
der Pfleiderer‑Linie, die zwar quer durch alle drei politischen Richtungen
der Partei lief, sich aber vornehmlich in der nationalliberalen Strömung
konzentrierte, sprachen sich für diese Traditionen mit bestimmten Vor‑
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behalten aus. Sowohl das Konzept „eines Wandels durch Annäherung“
von Bahr, der die Wiedervereinigung nicht mehr als einen „einmaligen
Akt“, sondern als einen „Prozess mit vielen Schritten und vielen Sta
tionen“ sah, als auch die Konzeption „einer Verklammerung“ beider
deutschen Staaten von Schollwer, gehörten zum deutschlandpolitischen
Instrumentarium der Brandt/Scheel‑Bundesregierung. Zur Absicherung
der deutschlandpolitischen Zielsetzung bediente sich diese Bundesregie‑
rung weiterer Instrumente, die teilweise auf die entspannungspolitischen
Traditionen der fünfziger Jahre zurückgingen; von der Bereitschaft, die
europäischen Grenzen auf der Grundlage der Gewaltverzichtsverträge
zu respektieren und anzuerkennen, über die Politik der Rüstungsbegren
zung und die Bestrebungen zur Kooperation mit den osteuropäischen
Staaten im Wirtschafts‑, Kultur‑ und Wissenschaftsbereich bis hin zur
Idee eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems unter der Garantie der
USA und der Sowjetunion.
Die entspannungspolitischen Initiativen und Konzeptionen, die in
den Jahren 1961– 1963 in der Umgebung der amerikanischen Regierung
ausgearbeitet wurden3, bildeten sehr wichtige Denkanstöße für Brandts
gesamteuropäische Überlegungen. Bereits um die Mitte der sechziger
Jahre kam die SPD zur Erkenntnis, dass die Auflösung der deutschen Tei‑
lung im Laufe der Zeit keine Voraussetzung mehr für die Überbrückung
der machtpolitischen Interessengegensätze und für die Friedenssicherung in Europa ist. Brandt ging damals davon aus, dass es ein Zusammen‑
hang zwischen der europäischen Entwicklung und der deutschen Frage
besteht. Nur im Rahmen einer gesamteuropäischen Friedensordnung,
die „den Brückenschlag zwischen West und Ost vollbracht hat“, könne
„die Vergangenheit positiv überwunden werden“4.
Indem Brandt die amerikanischen Ansichten und Erwägungen in die
eigene geistig‑politische Orientierung einbezog, beabsichtigte er, diese
später bei der Verwirklichung der übergeordneten außenpolitischen Ziele
der Bundesrepublik auszunutzen. In seinem Konzept einer gesamteuro‑
päischen Friedensordnung distanzierte er sich zugleich ausdrücklich von
jenen westlichen Theorien, die darauf abzielten, den europäischen Status
quo zu stabilisieren. Die Überwindung der Teilung Deutschlands blieb
daher für ihn weiterhin als ein erstrangiges deutschlandpolitisches Ziel
der Bundesregierung. Im Brandtschen Denkmodell schlossen sich die
westeuropäische Integration und die Deutschlandpolitik nicht aus, son‑
dern sie ergänzten sich gegenseitig. Am ausdrücklichsten fand dies sei3 Vgl. dazu J.J. Węc: CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec
1949–1969. Kraków 2000, S. 347–359.
4 W. Brandt: Friedenspolitik in Europa. Frankfurt am Main 1968, S. 146–190.
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nen Niederschlag in der lakonischen These Brandts von 1965, nach der die
Bundesrepublik Europa wegen Deutschlands brauchte5.
Die wesentlichste Rolle spielte in der geistig‑politischen Orientierung
von Brandt das übernationale Motiv. Als ein erster Schritt in Richtung eines
langwierigen und mühsamen Prozesses der Integration und der Schaf
fung supranationaler Befugnisse war die Herstellung eines europäischen
Sicherheitssystems unter Beteiligung der beiden Weltmächte zu sehen.
Damit sollten die von Brandt vorgeschlagene Gewaltverzichtspolitik und
die praktische Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit den osteuropäi‑
schen Staaten einhergehen. Die Lösung „der deutschen Frage“ erkannte
er in der politischen Tätigkeit und nicht in der Aufrechterhaltung der
traditionellen Rechtspositionen der Bundesregierung. Im weiteren Verlauf
dieses Prozesses sollte man umfassendere Vereinbarungen zwischen Ost
und West abschließen, die zur Lockerung der gegenseitigen Bündnissys‑
teme und eines Tages zu deren völliger Auflösung führen könnten6.
Im Widerspruch zu Brandts Konzept, das darauf abzielte, die Teilung
Deutschlands auf übernationaler Ebene zu überwinden, bevorzugten
breite Gruppierungen der SPD eine nationalstaatliche Orientierung. Die
Herstellung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems, das durch die
beiden Weltmächte zu garantieren wäre, solle, ähnlich wie bei Brandt, eine
Etappe auf dem Wege zur Überwindung der Teilung Deutschlands sein.
Das langfristige Ziel jener Orientierung blieb allerdings eine national
staatliche und nicht eine übernationale Wiedervereinigung Deutsch‑
lands; eine Ersetzung von einzelnen Staaten durch eine supranationale
Organisation wurde nicht in Betracht gezogen. Diese Orientierung vertrat
u. a. Herbert Wehner7, der sich für eine Vereinigung der DDR mit der
Bundesrepublik auf der Basis der territorial‑politischen Status quo aus‑
sprach. Ihr klassisches Beispiel war aber das Denkmodell von Bahr, der
sich zu den Ende 1967 durch Pariser Centre d’Études de Politique Etrangère
ausgearbeiteten europäischen Sicherheitskonzeptionen bekannte. Bahr
knüpfte somit – anders als Brandt – an die gaullistischen Überlegungen
zur Schaffung einer nationalstaatlichen Organisation der europäischen
Zusammenarbeit („Union der europäischen Völker“) an. Das langfristige
Ziel, scil. eine nationalstaatliche Wiedervereinigung Deutschlands, setzte
er am Ende eines langwierigen Prozesses, der einige Entwicklungsphasen
umfassen sollte:
5 Tatsachen‑Argumente. Sonderausgabe, Archiv des Deutschen Liberalismus in
Gummersbach [weiter: AdDL], W/65, S. 1–2.
6 W. Brandt: Friedenspolitik in Europa…, S. 189.
7 Vgl. dazu L.L. Miller: Theorie und Praxis aussenpolitischer Entscheidungsprozesse –
untersucht am Beispiel der deutsch‑sowjetischen Beziehungen in der Zeit der Regierung Brandt/
Scheel bis zum Abschluss des Moskauer Vertrages am 12.08.1970. Bonn 1980, S. 171.
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1. Politische Entspannung und Abrüstungsverhandlungen.
2. Auflösung der beiden Paktsysteme und deren Ersetzung durch ein Si‑
cherheitssystem, das aus den beiden deutschen Staaten, den Benelux
‑Ländern, Polen und der CSSR geschaffen sowie seitens der USA und
der Sowjetunion garantiert werden sollte.
3. Herstellung einer institutionalisierten wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zwischen den EG‑ und RGW‑Staaten.
4. Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten in der Form einer
Konföderation, wobei die bisher bestehenden politisch‑wirtschaftlichen
Systeme aufrechterhalten bleiben sollten8.
Dieses Konzept zielte folgerichtig, ähnlich wie das von de Gaulle,
darauf ab, die sowjetischen wie auch die amerikanischen Einflüsse in Eu‑
ropa einzuschränken. Obwohl aber Bahr sein mitteleuropäisches Sicher‑
heitssystem ursprünglich von den französischen Konzeptionen ableitete,
gefährdete er deren Ziele; da in seinem System kein Platz für Frankreich
vorgesehen war, wurde dieses Land somit in den Hintergrund der euro‑
päischen Politik gedrängt. Das Denkmodell Bahrs wurde daher durch das
Motiv der Einheitsförderung stark bestimmt. Vornehmlich deshalb war
sein Konzept von Anfang an unrealistisch.
Während die nationalstaatlichen und mitteleuropäischen Kategorien
bei Bahr voneinander abhängig waren, missbilligten die FDP‑Parteigremien diese Ansichten oder stimmten nur teilweise damit überein. Sowohl
in ihrem Deutschlandplan von 1959 als auch in den Perspektiven liberaler
Deutschlandpolitik von 1975 forderte die FDP, ein gesamteuropäisches
Sicherheitssystem zu bilden, das als die Voraussetzung oder eine der
Voraussetzungen der zukünftigen Wiedervereinigung Deutschlands
zu sehen wäre. Auch Pfleiderer, der Protagonist der nationalstaatlichen
Orientierung in der FDP, setzte in seinen außenpolitischen Überlegungen
und Plänen voraus, dass sowohl Frankreich als auch Großbritannien eine
gleichwertige Stellung mit einem wiedervereinigten Deutschland in Eu‑
ropa zugeteilt werden sollte. Die Idee „der Friedensordnung in der Mitte
Europas“9, die im Gefolge einer Wiedervereinigung Deutschlands auf der
Basis der völkerrechtlichen Verpflichtungen der vier Mächte geschaffen
würde, war zwar durch die FDP in den fünfziger Jahren erwogen, wurde
aber bald darauf aufgegeben, weil sie sich als kaum durchführbar erwies.
In der Phase der Umsetzung der Konzeption einer gesamteuropäischen
Friedensordnung in der Ostpolitik der SPD/FDP‑Koalitionsregierung in
den Jahren 1969–1974 beeinflusste die gesamteuropäische übernationale
8 Vgl. dazu K.D. Bracher, W. Jäger, W. Link: Republik im Wandel 1969–1974. Bd. 5/1,
Stuttgart 1986, S. 171–172.
9 7. Ordentlicher Bundesparteitag der FDP in Würzburg am 20.–21. April 1956. Anträ‑
ge und Beschlüsse, AdDL, A1–93, S. 6.
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Orientierung die Gemüter der meisten Politiker von der SPD und FDP im
entscheidenden Maße. Mit den grundsätzlichen Thesen von Brandt korre‑
spondierten die Ansichten von Scheel. Im Unterschied zu Brandt war er
kein Denker, sondern ein Pragmatiker. Ähnlich wie Brandt neigte er zu
den übernationalen gesamteuropäischen Lösungen hin, obwohl er auch
an den Europa‑Vorstellungen von de Gaulle ein großes Interesse zeigte.
Scheel bekannte sich zugleich zu einer Ostpolitik, die „vorn Geist der
Verantwortung für ganz Europa“10 bestimmt werden sollte. Im Grunde
genommen trat er daher dafür ein, eine Ostpolitik zugunsten Europas
zu betreiben; eine Politik, die einer gesamteuropäischen Friedensordnung
nützlich sein könnte. Das grundsätzliche Ziel einer Ostpolitik zugunsten
Europas blieb für ihn, „solide vertragliche Grundlagen für einen Modus
vivendi“11 mit den osteuropäischen Ländern zu schaffen. Den weiteren in‑
tensiven Ausbau der westeuropäischen Integration bis hin zur Politischen
Union als einer supranationalen Organisation hielt er neben dem Bündnis
mit den Vereinigten Staaten für das Fundament der bundesrepublikani‑
schen Ostpolitik. Der Integrationsprozess Westeuropas solle ein Schritt in
Richtung auf die Schaffung einer gesamteuropäischen Friedensordnung
sein. „Nur ein wirtschaftlich und politisch integriertes Westeuropa“12
könnte ein Partner Osteuropas sein.
Der Entspannungsprozess, die allmähliche Auflockerung und schließlich die Auflösung der gegenüberstehenden poltisch‑militärischen Bünd‑
nisstrukturen sollten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Teilung
Europas und Deutschlands überwunden werden könnte. Von zweitrangi‑
ger Bedeutung war die Behandlung des Grenzproblems sowie der Frage,
ob dieser Prozess mit einer nationalstaatlichen Wiedervereinigung oder
mit einer Verschmelzung der beiden deutschen Länder zu einer näher un
bestimmten übernationalen Organisation enden sollte. Scheel entwickelte
folglich die Wiedervereinigungsidee nicht weiter. Die Art und Weise der
deutschen Wiedervereinigung blieb, demgemäß offen. Um in der ostpoli‑
tischen FDP‑Programmatik eine mögliche Übereinstimmung zu erreichen
und eine transnationale Orientierung in der nationalen Parteipolitik fest
verankern zu können, ließ er die Frage des einzuschlagenden Weges
offen. Dies erleichterte auch die beiden Optionen, d.h. eine übernationale
und nationalstaatliche Wiedervereinigung Deutschlands, für die Zukunft
aufrechtzuerhalten.
10 Zeugnisse liberaler Politik. 25 Jahre FDP. Hrsg. vom Bundesvorstand der FDP, Bonn
1973, S. 225.
11 Ibidem.
12 Programmatische Darstellungen der Außen‑ und Deutschlandpolitik der FDP. Er‑
stellt vom Referat Deutschland‑, Außen‑ und Sicherheitspolitik, in: FDP – Außenpolitik.
Reden und Aufsätze 1970–1972, AdDL, Ordner 1525, S. 17–18.
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Die transnationale Orientierung Scheels wurde von Schollwer weiter
entwickelt. Seiner Einschätzung nach setzte die Verwirklichung einer
gesamteuropäischen Friedensordnung voraus, dass die Bundesrepublik
folgende Ziele verfolgen sollte:
1. Schrittweiser Abbau der Konfrontation zwischen den beiden Militär
bündnissen.
2. Wiederbelebung der Westeuropa‑Politik durch eine tiefgehende Erwei
terung der westeuropäischen Gemeinschaften.
3. Errichtung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems, das durch
die USA und die Sowjetunion garantiert wird.
4. Lösung der deutschen Frage.
Die schrittweise Verringerung der militärischen Konfrontation zwi‑
schen den beiden Bündnissen in Europa wäre nur dann möglich, wenn
eine Politik „der Verständigung, Zusammenarbeit und Aussöhnung mit
den Staaten Osteuropas“ durch den Abschluss von Gewaltverzichtsab‑
kommen eingeleitet werden würde. Daher strebte diese Politik an, „eine
friedliche Zusammenarbeit aller europäischen Völker und Staaten“ her‑
beizuführen. „Ihre unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen“ würden
„eine derartige Zusammenarbeit nicht“ ausschließen13, sondern eher eine
Möglichkeit bieten, dass ein gegenseitig günstiger friedlicher Wettbewerb
zwischen allen europäischen Staaten in Gang gesetzt werden könnte.
„Zu einem Modell“ für eine derartige Kooperation und eine „aktive
Koexistenz“ zwischen Ländern mit verschiedenen Gesellschaftsordnun‑
gen sollten zukünftig die Beziehungen zwischen den zwei deutschen
Staaten werden. Der weitere Ausbau der westeuropäischen Integration
mit dem Ziel, über eine bloße Koexistenz zu einer Kooperation mit den
osteuropäischen Ländern zu gelangen, war als eine unerlässliche Etappe
auf dem Wege zu sehen, eine gesamteuropäische Friedensordnung zu
schaffen und damit Sicherheit und Frieden in Europa zu garantieren.
Das „Ziel der Außenpolitik der FDP“ war es, so Schollwer, „zu einer
Verbesserung der Beziehungen“ zwischen den west‑ und osteuropäischen
Staaten beizutragen, damit „die Spaltung Europas und Deutschlands“ im
Rahmen einer „Europäischen Friedensordnung“ und auf der Grundlage
eines „Gesamteuropäischen Sicherheitssystems“ eines Tages überwunden
werden würde14. Nach der Vorstellung Schollwers müsste die FDP „ein
eigenes Modell für ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem“ entwickeln,
das in einigen nacheinander folgenden Phasen zu verwirklichen wäre:
Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa, die über das Ge‑
biet der Bundesrepublik und das der DDR hinausginge; Errichtung eines
multilateralen Kontrollsystems „zur Überwachung des gesamten militä13 Ibidem, S. 6–7, 18.
14 Ibidem, S. 7.
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rischen Potentials und etwaiger Abrüstungsmaßnahmen“; „Abzug aller
ausländischen Truppen aus allen europäischen Staaten“; Unterzeichnung
von Vereinbarungen entweder zwischen der NATO und dem Warschauer
Pakt oder zwischen einzelnen europäischen Ländern „über Truppenver‑
dünnungen bei Wahrung des militärischen Gleichgewichts“; Verzicht aller europäischen Staaten „auf jeden militärischen Druck, insbesondere
auf die Anwendung atomarer Waffen“; Garantie der USA und der Sow‑
jetunion, „alle durch das Sicherheitssystem getroffene Abmachungen“
einzuhalten15.
Da zwei Staaten deutscher Nation mit unterschiedlichen Gesellschafts
ordnungen „auf deutschem Boden“ entstanden seien, stößen alle bishe‑
rige Versuche, Gesamtdeutschland „im Sinne einer Addition beider Teile“
wiederherzustellen, auf „unüberwindliche Hindernisse“. Infolgedessen
würde nur eine Politik „der engen Kooperation aller europäischen Staaten
im Rahmen einer europäischen Friedensordnung“ die einzige Möglich‑
keit schaffen, den Zusammenhalt der deutschen Nation zu bewahren und
„die deutsche Frage“ zu lösen16.
Bis zur Mitte der siebziger Jahre bewertete Schollwer diese Vorstel
lung durchaus optimistisch, dann aber wurde er in dieser Beziehung
skeptischer. Hielt er in den Jahren 1961– 1962 die Konzeption „einer wirt
schaftlichen Verklammerung“ beider deutschen Staaten für den allein
gangbaren Weg, um die westeuropäische Integration mit dem politischen
Ziel einer Wiedervereinigung Deutschlands, in welcher Form auch
immer – ein Nationalstaat, eine Konföderation, eine Föderation oder ein
Staatsgebilde, „für das Europa noch kein Beispiel kennt“ – in Einklang
zu bringen, so schien ihm bereits Ende der siebziger Jahre diese auf
die Konvergenztheorie zurückgehende Idee, eher unrealistisch zu sein.
Infolge der internationalen Entwicklung in Europa, insbesondere des
Entspannungsprozesses zwischen West und Ost, kam er zur Erkenntnis,
dass „die Konturen traditioneller Interessen europäischer Staaten und
Völker“ um so deutlicher „wieder sichtbar“ werden würden, je mehr
„die ideologischen Differenzen hinter den Bemühungen beider Seiten
um […] Kooperation und Stabilität in Europa“ zurückträten. Die Ost‑ und
Deutschlandpolitik eröffnete – trotz ihrer vielen unbestrittenen Leistun‑
gen – der Bundesrepublik bisher noch keine Aussichten, „ihrem erklärten
Ziel, der deutschen Einheit, näher zu kommen“17.
15 Ibidem, S. 8.
16 Ibidem, S. 30.
17 Ergebnisprotokoll der 2. Arbeitstagung des Bundesfachausschusses für Aussen‑,
Deutschland‑ und Europapolitik am 12/13.10.1979 in Bonn‑Bad Godesberg‑Mehlem,
W. Schollwer: Wiedervereinigung und europäische Integration: ein Widerspruch? AdDL,
Ordner 4–119, Anlage 7, S. 9.
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Dies ergab sich einerseits daraus, dass die DDR im internationalen
System und in der sowjetischen Europapolitik immer mehr an Bedeutung
gewann. Es hing andererseits auch damit zusammen, dass die westlichen Verbündeten ambivalent und die sozialistischen Staaten negativ
der „deutschen Frage“ gegenüber standen. In der Befürchtung um das
europäische Gleichgewicht verfolgten die Westmächte mit demselben
Misstrauen sowohl die immer selbständigere Ost‑ und Deutschlandpo‑
litik der Bundesregierung als auch derer Bestrebungen, in der Folgezeit
Deutschland wiederherzustellen. Eine eventuelle deutsche Vereinigung
stieß ständig auf einen eindeutigen Widerspruch in den osteuropäischen
Ländern, vornehmlich in der Sowjetunion, der DDR, Polen und der
Tschechoslowakei. Dies brachte Schollwer wiederum zur Einsicht, dass
die Lösung der „deutschen Frage […] mit der Westintegration der Bundes‑
republik zunächst wenig oder gar nichts zu tun“ habe; es sei denn, dass
es der Bundesregierung „bisher noch nicht in vollem Masse gelungen“ sei,
die bundesdeutschen Verbündeten „für eine gemeinsame abgestimmte
aktive Deutschlandpolitik zu gewinnen“18. Die einzige dauerhafte und
bedeutende Spur der Deutschlandpolitik in der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft blieb nach wie vor das Protokoll über den innerdeutschen
Handel, das dem EWG‑Vertrag vom 25. März 1957 hinzugefügt worden
war. Selbst eine weitgehende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
den beiden deutschen Staaten in den siebziger Jahren war aber nicht
imstande, eine weitere politische Teilung Deutschlands weder zu verhin‑
dern noch aufzuhalten. Mit einer bitteren und zugleich überraschenden
Erkenntnis musste Schollwer am 19. Mai 1979 in der Theodor‑Heuss
‑Akademie seine Überlegungen folgenderweise subsumieren: „So richtig
es also ist, dass nur eine gesamteuropäisch orientierte Politik der EG des
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausches mit dem Osten ein
politisches Klima auf unserem Kontinent schaffen könnte, das Lösungen
noch offener Probleme erleichtern bzw. überhaupt erst möglich machen
könnte, so ungewiss bleibt, ob es überhaupt einen Weg gibt, mit oder ohne
EG, mit oder ohne Bündnispolitik die Spaltung Deutschlands nach west‑
lichen (oder gegebenenfalls auch östlichen) Vorstellungen zu beenden“19.
Andererseits gab Schollwer indes die Hoffnung auf die Zukunft nicht
auf; er schloss zwar die Möglichkeit aus, einen deutschen Nationalstaat
alter Art wiederherzustellen, nahm aber in Aussicht, die Wiedervereini
gung Deutschlands günstigstenfalls nur noch im Rahmen einer neuen
gesamteuropäischen Ordnung zu erreichen, d. h. die beiden deutschen
Länder zu einem nicht näher definierbaren Ganzen zusammenzuschließen.
18 Ibidem.
19 Ibidem, S. 11.
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Die Konzeption einer gesamteuropäischen Friedensordnung, die von
SPD‑Politikern Brandt und Bahr ausgearbeitet und später durch die FDP
in ihr politisches Programm übernommen worden war, steckte einen
allgemeinen Orientierungsrahmen für die Ostvertragspolitik der Bundes‑
regierung in den Jahren 1969–1974 ab. Sie erleichterte die Unterzeichnung
durch die Bundesregierung der Ostverträge mit den Regierungen der
UdSSR (1970), Polens (1970), der Tschechoslowakei (1973) und des Grundla‑
genvertrages mit der DDR (1972) sowie die Abschließung durch die USA,
Großbritannien, Frankreich und die UdSSR des Viermächteabkommens
für West-Berlin (1972). Damit wurde auch das erste kurzfristige Ziel dieser
Konzeption erreicht, das darin bestand, einen politischen modus vivendi mit
den Ostblockländern zu schaffen. Als ein weiteres Ziel betrachtete man,
das Verhältnis der beiden militärischen Bündnisse auf eine neue Basis zu
stellen und parallel dazu umfangreichere gesamteuropäische Zusammen‑
arbeit im Wirtschafts‑, Kultur‑ und Wissenschaftsbereich zu entwickeln.
Als Stationen dieser Entwicklung sah man Folgendes vor: zum einen:
die multilateralen Verhandlungen über die gegenseitige Verminderung
von Streitkräften und Rüstungen zu führen sowie die damit zusammen
hängenden Bemühungen um das Gleichgewicht auf niedrigerem Niveau
in Mitteleuropa zu unternehmen; zum zweiten: die Bereitschaft bzw. die
Bestrebungen der Bundesregierung, neue Abmachungen zur wirtschaft‑
lichen, kulturellen, wissenschaftlichen und humanitären Kooperation
mit den osteuropäischen Ländern zu treffen. Als ein mittelfristiges Ziel
galt es, das bestehende antagonistische Abschreckungssystem in Europa
durch ein für West und Ost akzeptables und mit den Garantien der beiden
Großmächte versehenes Sicherheitssystem zu ersetzen. Eine Veränderung
der beiden Paktsysteme von deren Lockerung bis hin zu ihrer Auflösung
war gefragt20.
Das langfristige Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands ver‑
schwamm aber paradoxerweise im Nebel, nachdem man die beiden
Perspektiven – die gesamteuropäische Friedensordnung und die Politi‑
sche Union in Westeuropa – mit der deutschen Einheit in Einklang zu
bringen versucht hatte. Offen blieb die Frage, inwieweit sich eine gesamt‑
europäische Friedensordnung als die Ergänzung der westeuropäischen
Integration betrachten ließ? Wenn die Annahme, dass sich die beiden
Perspektiven doch miteinander in Einklang bringen lassen, keine Illusion
war, so vermochte diese Konzeption nicht mit genügender Deutlichkeit
zu sagen, wie jene Perspektiven zur deutschen Einheit führen sollten.
Bis zur Mitte der siebziger Jahre waren die Befürworter einer gesamt
europäischen Friedensordnung imstande, ihre Konzeption auf der Regie
20 Vgl. dazu J.J. Węc: FDP wobec polityki wschodniej RFN 1969–1982. Poznań 1990,
S. 104–115, 131–166.
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rungsebene durchzusetzen. Nachdem es sich aber herausgestellt hatte,
dass die gesamteuropäische Perspektive im direkten Umfeld der neuen
Schmidt/Genscher‑Bundesregierung (1974–1982) keine große Resonanz
fand, weil man diese dort in absehbarer Zukunft für unrealistisch, aber
auch als kaum durchsetzbar im westlichen Bündnissystem hielt, sank
weitgehend ihr qualitativer Einfluss auf die bundesdeutsche Ostpolitik.
Spätestens seit 1974/1975 wurden diese hochgesteckten Ziele zuguns‑
ten einer neuen Konzeption des Gleichgewichts der Kräfte aufgegeben,
die den bis dahin erreichten politischen modus vivendi als ihre Ausgangs‑
basis nahm21. Die Phase der Ostvertragspolitik fand damals endgültig
ihr Ende, obwohl ihre Zielsetzungen noch nicht alle erreicht worden
waren. Von Zeit zu Zeit kam die gesamteuropäische Orientierung auch
nach 1974/1975 zutage; meistens aber nur dann, wenn deren Anhänger
in der bundesdeutschen Sicherheitspolitik eine Bedrohung der eigenen
Ideen und Konzeption befürchteten oder in der internationalen Lage neue
Möglichkeiten erkannten, diese in die Tat umzusetzen. Diese Tendenzen
machten sich in der SPD und FDP besonders um die Wende der siebziger
und achtziger Jahre im Zusammenhang mit dem NATO‑Doppelbeschluss
und der Polen‑Krise (1980–1981) bemerkbar.

Schlussfolgerungen
Nachdem die neu gebildete Regierung Brandt/Scheel den nach 1945 in
Europa gestalteten politisch‑territorialen Status quo weitgehend aner‑
kannt hatte, kam es auf bundesdeutscher Seite zur Überwindung eines
doppelten Prioritätenkonflikts; einerseits wurde ein seit 1949 andauernder
scharfer Konflikt zwischen ihrer Entspannungs‑ und Sicherheitspolitik
beigelegt; andererseits konnte ein spätestens seit 1967 bestehender offener
Widerspruch zwischen der bundesrepublikanischen Sicherheitspolitik
und der der übrigen NATO‑Staaten überwältigt werden. Dies hat dazu
beigetragen, dass die bundesdeutsche Sicherheitspolitik mit der der
anderen Staaten der NATO konzeptionell in Einklang gebracht werden
konnte. Infolgedessen wurde einerseits die Entspannungspolitik (Ostund Deutschlandpolitik) der Bundesregierung zu einem Teil ihrer
Sicherheitspolitik. Andererseits nahm diese Entspannungspolitik in der
Doppelstrategie der NATO von 1967 ihren Platz ein.
Die Konzeption einer gesamteuropäischen Friedensordnung spielte
eine sehr wichtige Rolle als ein programmatischer Rahmen für die
21 Vgl. dazu K.D. Bracher, W. Jäger, W. Link: Republik…, S. 178.
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Ost‑ und Deutschlandpolitik der SPD/FDP‑Koalitionsregierung in den
Jahren 1969–1974. Diese Konzeption erleichterte der Bundesregierung die
Unterzeichnung der Ostverträge mit den Regierungen der UdSSR (1970),
Polens (1970) und der Tschechoslowakei (1973) sowie der Abschluss des
Viermächteabkommens für West‑Berlin (1972) und des Grundlagenver‑
trages mit der DDR (1972). Aufgrund dieser Verträge entwickelte dann
die Bundesrepublik Deutschland die Zusammenarbeit mit dem Ostblock
im Wirtschafts‑, Kultur‑ und Wissenschaftsbereich. Dazu kam, dass
eine relative Normalisierung der Beziehungen mit den Ostblockländern
eine Annäherung zwischen der Bundesrepublik und der DDR zur Folge
hatte. Langfristig sollte diese Annäherung – so die Grundannahme der
Konzeption einer gesamteuropäischen Friedensordnung – zur Wiederver‑
einigung Deutschlands führen.
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The Conception of a Pan-European Peace Order in the Ostpolitik
of the SPD/FDP Coalition Government in the Years 1969–1974
Summary: The concept of a pan-European peace order was developed in the 1960s by SPD
politicians Willy Brandt and Egon Bahr and soon afterwards accepted by the whole party.
The FDP also included it in the Eastern policy agenda. In 1969–1974, this concept was the
general framework for the Ostpolitik of the federal government of the SPD/FDP coalition.
The purpose of this study is to explain the genesis of this concept and to present its real
impact on the Ostpolitik of the Federal Government SPD/FDP at that time.
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Stany Zjednoczone i idea rozbrojenia
w polityce Michaiła Gorbaczowa*

Deklarowanymi priorytetami w polityce zagranicznej Michaiła Gorba‑
czowa (1985–1991) były budowa zaufania i bezpieczeństwa w świecie, li‑
kwidacja zagrożeń, przede wszystkim: zagrożenia nuklearnego, zagrożeń
globalnych, ekologicznych, zagrożeń ze strony państw Trzeciego Świata.
Radziecki przywódca uważał, że te zagrożenia mogą wstrząsnąć podsta‑
wami całego systemu międzynarodowego. Po ponad trzydziestu latach
należy stwierdzić, że stanowisko Gorbaczowa w tych kwestiach okazało
się wyjątkowo przenikliwe. Współcześnie system stosunków międzyna‑
rodowych jest niestabilny, zagrożenia pokoju światowego i ludzkiej egzy‑
stencji stanowią zaś wyzwanie dla polityków i społeczeństw. Gorbaczow,
który od lat nie jest czynnym politykiem, obserwuje z niepokojem stan
globalnego bezpieczeństwa. W ramach prowadzonej przez siebie funda‑
cji (Gorbaczow Fond) od lat włącza się w dyskusję dotyczącą zagrożeń
cywilizacyjnych, problemów ekologicznych i kwestii utrzymania pokoju
światowego. Gromadzi ekspertów, publikuje. W tym sensie pozostaje
wierny zasadom wypracowanym w okresie pieriestrojki1: współdziałania
* Artykuł został oparty na materiałach książki: A. Stępień‑Kuczyńska: Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki. Łódź 2016.
1 Określeniem pieriestrojka, przebudowa, nazwano reformy, które prowadził ówczes‑
ny przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow w latach 1985–1991. Obejmowały one wszystkie
dziedziny życia politycznego, społecznego, gospodarczego. Charakterystyczne dla tych
działań było uskorienije (przyspieszenie) w sferze gospodarczej, nowoje myszlenije (nowe
myślenie) i głasnost’ (jawność) w sferze społecznej. Polityka nowego myślenia obejmowała
także kwestie polityki zagranicznej, której najważniejszym elementem miało być rozbro‑
jenie i denuklearyzacja (tzw. plan Gorbaczowa). Polityka reform, pieriestrojki, miała obej‑
mować również sferę polityczną i zmierzać do reformy partii komunistycznej. Rozpad
ZSRR ostatecznie zakończył ten etap.
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państw, politycznego rozstrzygania sporów, denuklearyzacji świata.
W ostatnim okresie poddał krytyce odstąpienie od traktatu INF, przez
długie lata negocjowanego i ratyfikowanego w roku 1987 przez ZSRR
i Stany Zjednoczone. Warto podkreślić, że jakkolwiek we współczesnej
Rosji stosunek do Gorbaczowa jest krytyczny, to w najmniejszym stopniu
dotyczy to polityki zagranicznej, zwłaszcza decyzji o wyprowadzeniu
wojsk z Afganistanu, udziału w zakończeniu „zimnej wojny”, procesie
rozbrojeniowym, a większość Rosjan pozytywnie ocenia działania Gorba‑
czowa, które przyczyniły się do upadku muru berlińskiego i zjednoczenia
Niemiec.
Chcąc odpowiedzieć na pytanie o rolę pieriestrojki w polityce
zagranicznej, należy scharakteryzować główne jej kierunki, wyjaśnić
jej cele. Zwrócić uwagę na współzależność prowadzonej polityki zagra‑
nicznej i sytuacji wewnętrznej. W systemach autorytarnych zagrożenia
zewnętrzne były i są wykorzystywane instrumentalnie przez rządzą‑
cych. W systemie radzieckim stanowiło to stałą praktykę w mobilizacji
obywateli wokół idei państwowych. Wzmacnianie poczucia zagrożenia
zewnętrznego zawsze było ważnym instrumentem realizacji polityki we‑
wnętrznej władzy. W machinie państwa totalitarnego walka z wrogiem
rzeczywistym czy sztucznie wykreowanym miała ułatwiać sprawowanie
rządów. Powszechna cenzura powodowała, że przeciętny obywatel był
skazany na taki obraz rzeczywistości, jaki mu narzucano. Rosjanie mieli
być przekonani, że kryzys kubański (1962), wspieranie partyzantki wiet‑
namskiej, interwencja wojsk Układu Warszawskiego na Węgrzech (1956)
czy w Czechosłowacji (1968) to niezbędne działania służące ich własnemu
bezpieczeństwu. W okresie zimnej wojny istniały dwa supermocarstwa,
których status opierał się przede wszystkim na potędze militarnej. W 1986
roku łączna suma środków przeznaczonych na zbrojenia w świecie prze‑
kraczała 900 mld USD, przy czym dwa główne mocarstwa przeznaczały
na cele militarne kwoty stanowiące ok. 60% światowych wydatków
zbrojeniowych, a w kategorii kosztów związanych z bronią nukle‑
arną – 97% światowych wydatków. W radzieckim kompleksie militarno
‑przemysłowym było zatrudnionych 8 mln osób, z tego prawie 900 tys.
w kompleksie nuklearnym. Dominująca wówczas idea „zbrojnego po‑
koju” była oparta na strategii odstraszania i odwetu, co powstrzymywało
zarówno USA, jak i ZSRR przed atakiem jądrowym. W propagandzie ra‑
dzieckiej konieczność konfrontacji z państwami imperialistycznymi była
obowiązkowym elementem, którym szermowano na każdym szczeblu
władzy i w każdym środowisku. Umacniano powszechne przekonanie
o możliwości niespodziewanego ataku na ZSRR i inne państwa socjali‑
styczne, stąd podstawowym zadaniem radzieckiej doktryny wojennej było
uchronienie ludzkości od zagłady poprzez odparcie ataku nuklearnego.
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Temu była podporządkowana koncepcja, według której należało „zmusić
imperializm do rozbrojenia”.
Gorbaczow w polityce zagranicznej oparł się na idei nowego myśle‑
nia, która polegała na względnej otwartości wobec Zachodu, w tym na
popieraniu denuklearyzacji i rozbrojenia. Jak słusznie zauważa Richard
N. Lebow, ta polityka „ugody z Zachodem” była powiązana z reformami
w kraju. Zakładano bowiem, że dotychczasowe wydatki na sektor mili‑
tarny uda się „przerzucić na cywilny kierunek produkcji i inwestycji”.
Liczono również na uzyskanie kredytów zachodnich, a także dostępu
do nowych technologii. Co w efekcie umożliwiłoby przeprowadzenie
niezbędnych reform gospodarczych i podniesienie poziomu życia
obywateli2. Przyjęcie takiego kierunku w polityce zagranicznej było
ryzykowne, narażało Gorbaczowa i jego ekipę na konfrontację z wpły‑
wowym lobby militarno‑przemysłowym i tymi grupami elit partyjnych,
dla których wojna i konfrontacja były podstawowym żywiołem. Nowa
polityka wobec Zachodu miała ograniczyć prowadzony przez dziesięcio‑
lecia konflikt i zmniejszyć poczucie zagrożenia zewnętrznego. Musiała
jednak doprowadzić do zasadniczej korekty prowadzonej polityki mo‑
carstwowości w ZSRR. Gorbaczow chciał nadać ludzką twarz nie tylko
socjalizmowi w swoim kraju, ale i polityce zagranicznej. Zdaniem Józefa
Kukułki, ład jałtańsko‑poczdamski w okresie rządów Gorbaczowa wszedł
w kolejną fazę, która rozpoczęła się jeszcze w roku 1969 i trwała do 1990.
Doprowadziła do rozwoju kontroli i ograniczenia wyścigu zbrojeń, coraz
większego wykorzystywania mechanizmów tradycyjnej dyplomacji oraz
nasilenia się globalizacji więzi kontynentów i państw. Układ dwu bloków,
dowodził Kukułka, „generował napięcia międzynarodowe poprzez pod‑
sycanie konfrontacji na linii Wschód–Zachód i kreowanie wizerunków
wroga”3. Jego zdaniem, dojście do władzy przez Gorbaczowa zbiegło się
z procesami przyspieszonej erozji istniejącego ładu międzynarodowego
i wyłaniania się przesłanek nowego4.
Gorbaczow, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, dokonał
istotnych zmian w zakresie zarządzania procesami zewnętrznymi
państwa. Z chwilą dojścia do władzy to on zaczął nadawać ton polityce
zagranicznej i bezpieczeństwa, biorąc na siebie ciężar i odpowiedzialność
efektów tej polityki. Zmienił też formy zarządzania strukturami zagra‑
nicznymi i sposoby wypracowywania decyzji; wprowadził polityczne
2 R.N. Lebow: Zmiany i transformacje: budowanie współpracy międzynarodowej. W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Red. D.B. Bobrow, H. Haliżak,
R. Zięba. Warszawa 1997, s. 330–331, 340.
3 J. Kukułka: Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego. W: Bezpieczeństwo narodowe…, s. 353.
4 Ibidem.

516

Alicja Stępień‑Kuczyńska

zarządzanie tą sferą działań, ułatwiając proces rozbrojeniowy. Polityka
nowego myślenia w stosunkach międzynarodowych oznaczała też nowe
podejście radzieckie określane przez Gorbaczowa jako konieczność de‑
ideologizacji stosunków międzynarodowych. Dla wielu ówczesnych poli‑
tyków Zachodu zaskoczeniem było jego stwierdzenie, że „we współczes‑
nym świecie w coraz większym stopniu jesteśmy od siebie uzależnieni
i stajemy się nawzajem sobie potrzebni”5. W związku z tym, wskazywał
Gorbaczow, w polityce zagranicznej niezbędne są: „równowaga i prze‑
waga interesów ogólnoludzkich nad partykularnymi”, „konstruktywny
dialog w poszukiwaniu zasadniczych rozwiązań w sferze międzynaro‑
dowej, znajdywanie obszarów porozumienia, które mogą prowadzić do
zwiększania zaufania między państwami, zbudowania takiej atmosfery
w stosunkach międzynarodowych, która by była wolna od zagrożenia
atomowego”6. Na łamach książki Przebudowa i nowe myślenie, która ukazała
się w 1988 roku, Gorbaczow pisał o świecie, który jest „zróżnicowany, ale
wzajemnie powiązany”, dlatego „wojna jądrowa nie może być środkiem
do osiągania celów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych”7. Wy‑
ścig zbrojeń prowadzi do destabilizacji stosunków międzynarodowych.
W dobie nuklearnej – dowodził Gorbaczow – ludzkość powinna wypra‑
cować nowy sposób myślenia politycznego.
Symbolem zmian w polityce zagranicznej miało być odejście od
doktryny Breżniewa i poszukiwanie nowych rozwiązań we współpracy
międzynarodowej, aktywna polityka na rzecz rozbrojenia. Już na początku
urzędowania Gorbaczow przedstawił na łamach „Prawdy” oświadczenie
o wprowadzeniu moratorium w sprawie wykorzystania rakiet średniego
zasięgu, a na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie
złożył zobowiązanie, że ZSRR czasowo zaprzestanie prób broni jądrowej.
Ważnym obszarem zmian polityki zagranicznej Gorbaczowa było
nawiązanie stałych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, zerwanych na
skutek sytuacji wewnętrznej w ZSRR ponad sześć lat wcześniej. W okresie
prezydentury Ronalda Reagana Gorbaczow inicjował działania, których
celem było wywieranie ciągłego nacisku na stronę amerykańską. Określa‑
jąc to jako potrzebę „nagłego przyśpieszenia”, poszukiwał kompromisu,
zbliżenia, nadawał priorytet rozwiązaniom politycznym.
Mimo że w polityce wobec Zachodu preferował bilateralne stosunki
ze Stanami Zjednoczonymi, starał się pozyskać zaufanie także europej‑
5 Z wystąpienia Gorbaczowa przed parlamentem brytyjskim w 1984 roku; za: Otwieczaja na wyzow wriemieni. Wnieszniaja politika pieriestrojki: dokumientalnyje swidietielstwa.
Moskwa 2010, s. 35. Cytaj z tej publikacji podaję w tłumaczeniu własnym – A.S.K.
6 Ibidem.
7 M.S. Gorbaczow: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata. War‑
szawa 1988, s. 181, 187.
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skich partnerów i wpływać poprzez nich na relacje z Waszyngtonem.
19 listopada 1985 roku w Genewie odbyło się pierwsze spotkanie pre‑
zydentów Gorbaczowa i Reagana. Miało ono charakter zapoznania się
obu mężów stanu, natomiast rezultatów w dziedzinie rozbrojenia nie
przyniosło. Gorbaczow był zawiedziony stanowiskiem Stanów Zjedno‑
czonych w sprawie IOS8. Rozmowy genewskie zapoczątkowały podjęcie
współpracy z Amerykanami w innych dziedzinach: handlu, działalności
kulturalnej, naukowo‑technicznej, medycyny. W tym samym miesiącu
podpisano porozumienie amerykańsko‑radzieckie o kontaktach i wymia‑
nie naukowo‑kulturalnej.
Gorbaczow musiał przekonywać do swego programu rozbrojenio‑
wego w kraju konserwatywny aparat partyjny i sprzymierzone z nim
lobby wojskowo‑przemysłowe. Starał się pokazywać siebie jako twardego
polityka, który nie obawia się amerykańskich planów wykorzystania
IOS w kosmosie, zapowiedział adekwatną odpowiedź swego państwa.
Pokazywał też twarz negocjatora, gdy 15 stycznia 1986 roku przedstawił
oświadczenie, zwane planem Gorbaczowa, o stopniowej likwidacji broni
jądrowej do końca XX wieku. Plany rozbrojeniowe były silnie związane
z przekonaniem radzieckich decydentów, że państwo z trudem wytrzy‑
muje wysokie wydatki na obronę. Mimo skupienia władzy w swoich
rękach Gorbaczow zmuszony był w tych kwestiach stale balansować
pomiędzy konserwatywnym lobby partyjno‑wojskowym a zwolenni‑
kami nowego otwarcia w polityce zagranicznej. Dla tych działań starał
się pozyskiwać sojuszników z państw socjalistycznych. W następnym
roku państwa Układu Warszawskiego wystąpiły z propozycją utworzenia
strefy bezatomowej w Europie.
Kolejne spotkanie przywódców mocarstw odbyło się 11–12 paździer‑
nika 1986 roku w Rejkiawiku. W trakcie spotkania Gorbaczow postu‑
lował redukcję wszystkich rodzajów broni o połowę, przez co poziom
konfrontacji między mocarstwami – jego zdaniem – powinien obnizyć
się też o połowę. Zaproponował, zgodnie z przedstawionym wcześniej
planem, by do końca XX wieku nastąpiła likwidacja arsenałów jądrowych
obu stron. W opinii Gorbaczowa, dla realizacji tego planu było niezbędne
przyjęcie gwarancji o utrzymaniu dotychczasowych układów oraz ogra‑
niczenie doświadczeń w ramach IOS do prac laboratoryjnych. Sprawa IOS
ostatecznie podzieliła obu przywódców. Mimo to po latach Gorbaczow
8 Ronald Reagan już w 1983 roku przedstawił projekt SDI – Strategic Defense Initia‑
tive (Inicjatywa Obrony Strategicznej – IOS), upoważniając administrację amerykańską
i Pentagon do prowadzenia programu badawczego i systemu obrony rakietowej w kos‑
mosie, który miały kosztować ok. 26 mld USD wydatkowanych w ciągu pięciu lat. Projekt
Reagana, zwany potocznie wojnami gwiezdnymi, miał nie tyle wojskowe, ile polityczne
znaczenie.
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uważa, że bez Rejkiawiku nie byłoby dalszych spotkań, w latach 1987,
1988 i następnych. Spotkanie z 1986 roku traktował jako przełomowe. To
wtedy uznano, że oba mocarstwa są zakładnikami polityki zimnej wojny,
wyścigu zbrojeń i że z tej sytuacji należy jak najszybciej znaleźć wyjście.
Brak porozumienia z Amerykanami nie zrażał Gorbaczowa, w więk‑
szym stopniu starał się on pozyskać europejskich partnerów. W ZSRR
podjęto dyskusję o zmniejszeniu liczby wojsk w europejskich państwach
socjalistycznych. Jeszcze w trakcie spotkania w Rejkiawiku Gorbaczow
zdecydował się na zaproponowanie wycofania rakiet SS‑20, by dopro‑
wadzić do wycofania rakiet Pershing z terytorium europejskiego. Broń
amerykańska była postrzegana jako poważne zagrożenie dla ZSRR,
dlatego zaproponowanie opcji zerowej, zdaniem Gorbaczowa, miało nie
tylko przynieść korzyści militarne i polityczne, ale też sprzyjać dobrym
kontaktom z Europą Zachodnią.
W maju 1989 roku została przyjęta nowa koncepcja polityki zagra‑
nicznej ZSRR, bazująca na następujących zasadach: 1) bezpieczeństwo
państwa powinno się opierać głównie na środkach politycznych w sto‑
sunkach zewnętrznych oraz autorytecie ONZ; 2) likwidacja broni jądrowej
powinna nastąpić na drodze umów; 3) niedopuszczalne jest wykorzysta‑
nie siły w realizacji celów politycznych, ekonomicznych i innych, należy
przestrzegać zasad suwerenności państw, ich niezależności terytorialnej;
4) dialog, a nie konfrontacja, powinien służyć rozwiązywaniu i regulowa‑
niu konfliktów; 5) włączanie gospodarki radzieckiej w system światowej
gospodarki i organizacji gospodarczych powinno przebiegać na zasadach
równoprawnych.
W trakcie rządów Gorbaczowa sytuacja kompleksu militarnego się
pogarszała. W okresie dobrej koniunktury ZSRR mógł dotrzymać kroku
Stanom Zjednoczonym, jednak w warunkach wzmożonego nacisku recesji
gospodarczej okazało się to niemożliwe. Dlatego Gorbaczow wpływał na
radzieckie gremia decyzyjne, by zgodziły się na radykalne obniżenie bu‑
dżetu przeznaczonego na wojsko. Często podkreślał, że bez wyraźnej re‑
dukcji wojennych wydatków nie będzie możliwe rozwiązanie problemów
związanych z pieriestrojką. W kwestii stosunków politycznych ZSRR ze
Stanami Zjednoczonymi uważał, że weszły one w nową fazę, która wy‑
maga zachowania wysokiej dynamiki w kwestiach rozbrojenia. Uznawał
to za niezbędny warunek dalszego powodzenia reform w państwie.
Trzeba sobie zdawać sprawę, jak istotne znaczenie dla pomyślności
przebudowy miała nowa polityka zagraniczna. Mimo iż niektórzy politycy europejscy wiedzieli o tym, że projekt IOS był mało realny, stworzenie
bowiem systemu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa przed rakie‑
tami i budowa takiego systemu technologicznie były mało prawdopo‑
dobne, Gorbaczow musiał się liczyć z tym projektem. 8 grudnia 1987 roku
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w Waszyngtonie odbył się kolejny szczyt przywódców obu mocarstw,
podczas którego strony podpisały wspomniany traktat INF, dotyczący
likwidacji rakiet jądrowych średniego i krótszego zasięgu (Cruise, Per‑
shing, SS‑20). Rozmowy na ten temat były kontynuowane podczas wspól‑
nego spotkania w Moskwie. W grudniu, na sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ, Gorbaczow zapowiedział wycofywanie wojsk z radzieckiej strefy
wpływów, zmniejszenie liczby wojsk w armii radzieckiej.
Po zmianie rządów w USA i dojściu do władzy Georga Busha Ame‑
rykanie uznali, że we wzajemnych stosunkach potrzebna jest przerwa.
Gorbaczow był rozczarowany, lecz decyzja ta była zrozumiała wobec
eskalacji napięcia społecznego i politycznego w państwach radzieckiej
strefy wpływów. Jeszcze przez odejściem Reagana Gorbaczow i jego
najbliżsi współpracownicy spotkali się z Bushem. W styczniu następnego
roku Henry Kissinger, przebywając w Moskwie, zapewnił Gorbaczowa
o potrzebie zacieśnienia dalszych kontaktów. Dawał też nadzieję, wspo‑
minając, że prezydent obiecał spojrzeć „świeżym wzrokiem na kwestie
IOS”9. Jednocześnie prosił o czas na wypracowanie dalszych kierunków
polityki „pauzy dla strategicznych analiz”10. Amerykanie wiedzieli, że
kwestia rozbrojeniowa w Europie oraz sytuacja w państwach satelickich
ZSRR budzą poważne zaniepokojenie wśród europejskich sojuszników.
Zwłaszcza w sprawie rozbrojeniowej wyraźny był głos Wielkiej Brytanii.
Margaret Thatcher opowiadała się za ewolucyjnym procesem zmian w tej
dziedzinie, uważała bowiem, że świat nie dojrzał do całkowitej likwidacji
broni jądrowej, sprzeciwiała się też planom stworzenia strefy bezatomo‑
wej w Europie Środkowej, określiła to jako krok przedwczesny11.
Aktywność w stosunkach amerykańsko‑radzieckich w okresie rzą‑
dów Busha nastąpiła wraz z wizytą Jamesa Bakera w maju 1989 roku
w Moskwie. W trakcie spotkania Baker powiedział m.in.: „Zmiany, jakie
następują w Związku Radzieckim, uważamy za zasadnicze, rewolucyjne.
Bardzo chcemy, by się powiodły […] powodzenie pieriestrojki spowoduje,
że Związek Radziecki będzie państwem silniejszym, bardziej stabilnym,
bardziej otwartym bardziej bezpiecznym”12. W trakcie spotkania podjęto
kwestię możliwości wyprowadzenia broni jądrowej z państw satelickich
oraz dalszej redukcji wojsk na tym obszarze, m.in. na terytorium Polski.
9 Ze spotkania Kissingera z Gorbaczowem w Moskwie 17 stycznia 1989 roku; za:
Otwieczaja na wyzow wriemieni…, s. 222.
10 Mowa tu o określeniu, jakie Bush zawarł w liście do Gorbaczowa przekazanym
przez Kissingera; za: Otwieczaja na wyzow wriemieni…, s. 223.
11 „Świat bez broni jądrowej byłby mniej stabilny i bardziej niebezpieczny dla nas
wszystkich”; była też przeciwna zmniejszeniu zaangażowania amerykańskiego w Euro‑
pie. M. Thatcher: Moje lata na Downing Street. Warszawa 2012, s. 659.
12 Zapis rozmowy w zbiorach archiwalnych Fundacji Gorbaczowa; zob. Otwieczaja na
wyzow wriemieni…, s. 227.

520

Alicja Stępień‑Kuczyńska

Rok 1989 upłynął w atmosferze spotkań i konsultacji, trwały rozmowy
wiedeńskie, jednak do nieoficjalnego szczytu przywódców obu mocarstw
doszło dopiero 2–3 grudnia na Malcie. Główne tematy dotyczyły sytu‑
acji w Europie Wschodniej, problemu niemieckiego, kwestii Nikaragui.
Amerykanie podjęli decyzję o rozpoczęciu procedowania na rzecz przy‑
wrócenia klauzuli największego uprzywilejowania dla ZSRR, co miało
otworzyć drogę do przyznania kredytów, zdjęto blokadę amerykańską
w zakresie umożliwienia ZSRR statusu obserwatora w GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade). Gorbaczow zaproponował ograniczenie
liczebności wojsk na obcym terytorium do 300 tys. żołnierzy oraz zmniej‑
szenie arsenału morskiego. Po spotkaniu proponował Bushowi, by na
wspólnej konferencji prasowej jako przywódcy państw stwierdzili, że nie
uważają się już za przeciwników. Do tego jednak nie doszło. Ostatecznie
sam Gorbaczow zadeklarował, że ZSRR jest gotowy „więcej nie uważać
USA za przeciwnika”13. Gorbaczow podejmował dalsze działania, licząc
na pozytywny odzew ze strony prezydenta USA, a przede wszystkim na
udzielenie pomocy finansowej dla prowadzonych reform w ZSRR. Zawia‑
domił Busha o zmniejszeniu nakładów na obronę, produkcję zbrojeniową
i technikę wojskową. Wprowadzał w życie program wycofywania wojsk
z radzieckiej strefy wpływów. W kwietniu tego roku 50 tys. żołnierzy ra‑
dzieckich opuściło NRD i CSRS. Trwały rozmowy o wycofywaniu wojsk
także z innych państw Układu Warszawskiego, m.in. z Polski.
Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie i Camp David, na przełomie
maja i czerwca 1990 roku, Gorbaczow i Bush podpisali kilka porozumień,
w tym protokół o podziemnych wybuchach jądrowych prowadzonych
w celach pokojowych oraz porozumienie dotyczące zniszczenia i niepro‑
dukowania broni chemicznej. Administracja amerykańska podjęła wów‑
czas pewne kroki w celu udzielenia znaczącej pomocy gospodarczej ZSRR.
W sprawie kredytów Amerykanie byli wstrzemięźliwi, wskazywali na
utrudnienia legislacyjne. Generalnie Amerykanie opowiadali się za tym,
by pomocy udzielały państwa europejskie, zwłaszcza Niemcy, w związku
z ich porozumieniem w sprawie zjednoczenia. W ostatniej fazie rządów
Gorbaczowa, 9 września 1990 roku odbyło się spotkanie na szczycie
w Helsinkach. Obaj prezydenci wezwali wówczas Irak do zaprzestania
ofensywy w Kuwejcie, miesiąc zaś później w Nowym Jorku ministrowie
spraw zagranicznych złożyli wspólne oświadczenie: Odpowiedzialność za
pokój i bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie.
Napięcia wewnętrzne w ostatnich miesiącach urzędowania Gorba‑
czowa nie służyły wypracowywaniu dalszych porozumień. Zwłaszcza
13 Z nieformalnego spotkania prezydenta Busha i Gorbaczowa u wybrzeży Malty
3 grudnia 1989 roku; za: Otwieczaja na wyzow wriemieni…, s. 243–244.
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po puczu sierpniowym 1991 roku istniała na Zachodzie uzasadniona
obawa o sytuację w ZSRR oraz bezpieczeństwo tego regionu. Ameryka‑
nie z niepokojem przyglądali się politycznej konfrontacji, wspomagając
Gorbaczowa, ale coraz częściej spoglądając na przywódcę Rosji – Borysa
Jelcyna.
Oceniając to po czasie, Gorbaczow uważał, że w stosunkach ZSRR
ze Stanami Zjednoczonymi w okresie pieriestrojki nastąpiły kluczowe
zmiany, które doprowadziły do stworzenia nowego klimatu w stosun‑
kach międzynarodowych. Bilateralne relacje zostały zdominowane przez
kwestie wojskowo‑strategiczne, w których sprawa utrzymania parytetów
między stronami była rozstrzygająca. Jednakże w polityce nowego my‑
ślenia o globalnym układzie sił Gorbaczow wprowadził nowe pojęcia –
demokratyzacji i humanizacji. Najbardziej wyraziście to zabrzmiało
w jego wypowiedzi z trybuny ONZ 7 grudnia 1988 roku: „Stosunki
międzynarodowe tylko wówczas w pełni wyrażają prawdziwe interesy
narodów i służą ich wspólnemu bezpieczeństwu, kiedy w centrum będzie
człowiek, jego potrzeby, prawa i wolności”14.
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„Rosyjski imperializm” czy
„zachodni ekspansjonizm”?
Konkurencyjne narracje akademickie
w odniesieniu do źródeł konfliktu
Unia Europejska – Rosja

Stosunki Unia Europejska (UE) – Federacja Rosyjska (Rosja) miały
znaczący wpływ na kształtowanie ładu europejskiego od początku lat
90. XX wieku do chwili obecnej. Oddziaływały także w pewnym stopniu
na transformację w samej Rosji. W relacjach tych widoczne były zarówno
ożywiona współpraca i zbliżenie, jak i konkurencja, rywalizacja czy
wreszcie otwarty konflikt. Rozdział został poświęcony analizie przyczyn
ostatniej z wymienionych tendencji w relacjach UE–Rosja, a zwłaszcza
dyskursowi akademickiemu w zachodniej i rosyjskiej literaturze przed‑
miotu odnoszącej się do identyfikacji i wyjaśniania źródeł konfliktu
między stronami.
W pierwszej części opracowania autor starał się przekrojowo scha‑
rakteryzować ewolucję stosunków UE–Rosja, wskazując na najbardziej
istotne zjawiska i procesy, które, jego zdaniem, rzutowały na ujawnienie
się otwartego konfliktu między stronami. Do takich zaliczył narastającą
rozbieżność interesów między UE a Rosją w odniesieniu do ładu międzynarodowego (zwłaszcza w kontekście obszaru poradzieckiego), jak rów‑
nież uwarunkowania związane z odwoływaniem się przez strony do
zróżnicowanych modeli rozwojowych, tożsamości, systemów wartości
czy wreszcie wzajemne niezrozumienie i pogłębiające się rozczarowanie,
brak zaufania do partnera.
Autor przyjął dominujący w literaturze przedmiotu podział czasowy
stosunków UE–Rosja, za cezury uznając połowę ubiegłej dekady (roz‑
szerzenie UE w 2004 roku i związany z tym wzrost zaangażowania na
obszarze poradzieckim) oraz początek obecnego konfliktu ukraińskiego
(2013–2014 rok). W pierwszym okresie przeważały współpraca i na‑
dzieje na „zakotwiczenie Rosji na Zachodzie”, w tym poprzez budowę
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„strategicznego partnerstwa” z UE. Dynamicznie rozwijano instytu‑
cjonalną bazę dwustronnej kooperacji, a obaj partnerzy zdolni byli do
przełamywania pojawiających się trudności i projektowania współpracy
w przyszłości. Strony nie wypracowały jednak czytelnej wizji udziału
Rosji w procesie integracji Starego Kontynentu. Od połowy pierwszej
dekady XXI wieku między UE a Rosją zaczęły narastać napięcia, a roz‑
wój instytucjonalny współpracy cechowała stagnacja. Wyraźna stała się
rywalizacja unijno‑rosyjska na obszarze „wspólnego sąsiedztwa”. Mimo
że strony weszły na ścieżkę prowadzącą do kryzysu we wzajemnych
relacjach, starały się inicjować dalszą kooperację, zwłaszcza w wymiarze
społeczno‑ekonomicznym. Zarzucono jednak, mniej lub bardziej oficjal‑
nie, projekty związane z budowaniem „strategicznego partnerstwa” UE
i Rosji. W związku z rywalizacją geopolityczną o Ukrainę strony zajęły
przeciwstawne pozycje, a relacje między nimi weszły w fazę otwartego
konfliktu, wykraczającego daleko poza sam konflikt na Ukrainie. UE
i Rosja potrafiły kontynuować, choć w ograniczonym zakresie, dialog
polityczny, a nawet rozwijać współpracę ekonomiczną i przygraniczną
w warunkach obustronnych sankcji. Klimat relacji został jednak zdomi‑
nowany przez wzajemną nieufność1.
W drugiej części rozdziału autor skoncentrował się na syntetycznym
przedstawieniu dyskursu akademickiego odnoszącego się do identyfikacji
i wyjaśniania źródeł konfliktu w stosunkach UE–Rosja. Analiza ta sta‑
nowi jednocześnie realizację głównego celu badawczego. W opracowaniu
wskazano najważniejsze podejścia w anglo‑ i rosyjskojęzycznej literaturze
przedmiotu przyjmowane przez badaczy stosunków unijno‑rosyjskich,
którzy dążą do zrozumienia ich ewolucji w kierunku wzrastającej konku‑
rencji, a następnie konfliktu.
Rozdział jest oparty przede wszystkim na analizie źródeł o charakterze
naukowym, w formie zarówno publikacji książkowych, jak i czasopism.
Ze względu na charakter opracowania i związane z tym ograniczenia
zostały uwzględnione głównie pozycje anglojęzyczne. Autor pomocniczo
odwołał się także do analizy dokumentów bezpośrednio związanych
z kształtowaniem relacji UE–Rosja oraz do własnego dorobku badawczego
w tym zakresie.

1 Na temat periodyzacji i ewolucji stosunków UE–Rosja: T. Casier: From Logic of Competition to Conflict: Understanding the Dynamics of EU–Russia Relations. “Contemporary Po‑
litics” 2016, Vol. 22, No. 3, s. 376–394; K. Khudoley, M. Raś: The History of Russia‑European
Union Relations. In: The Routledge Handbook of EU‑Russia Relations: Structures, Actors, Issues.
Eds. M. David, T. Romanova. London 2020 [w edycji].
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Rozwój relacji Unia Europejska – Federacja Rosyjska
Procesy upadku bloku wschodniego i rozpadu państwa pełniącego funk‑
cję blokowego lidera, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
(ZSRR), oraz powstawania Unii Europejskiej przebiegały na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku niemal równolegle. Zadeklarowana przez „nową
Rosję” implementacja ustroju demokratycznego i gospodarki opartej na
mechanizmach wolnorynkowych znacznie zbliżyła to państwo do Eu‑
ropy Zachodniej, kładąc fundamenty pod rozwój wszechstronnej współ‑
pracy i niosąc nadzieję na „zakotwiczenie Federacji Rosyjskiej w świecie
Zachodu”. UE (dokładnie rzecz ujmując: Wspólnoty Europejskie – WE)
niemal automatycznie nawiązała relacje dyplomatyczne z Federacją Ro‑
syjską, godząc się na rozciągnięcie na „nową Rosję” zawartej przez WE
jeszcze z ZSRR umowy w sprawie handlu i współpracy handlowej i go‑
spodarczej z 18 grudnia 1989 roku, która weszła w życie w lutym następ‑
nego roku2. Rosję objęto również programem TACIS (Program Pomocy
Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw), który ustanowiono
jeszcze pod koniec 1990 roku jako program pomocowy dla ZSRR3. WE/UE
wyraziły zdecydowane poparcie dla dokonującej się w Rosji transformacji
systemowej nie tylko deklaratywnie, ale i udzielając pomocy gospodar‑
czej, w tym wspierając korzystne dla Rosji decyzje międzynarodowych
instytucji finansowych, jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
WE/UE oraz władze ich państw członkowskich na początku ostat‑
niej dekady ubiegłego stulecia wykazywały entuzjazm w odniesieniu
do kremlowskich reformatorów, z Borysem Jelcynem na czele, tolerując
nawet dalekie od demokratycznych standardów działania w rodzaju
„rozstrzelania” zdominowanego przez opozycję rosyjskiego parlamentu
w 1993 roku. Kreml odwdzięczał się, wyrażając zbliżone do zachodniego
stanowisko na forum międzynarodowym (np. Narodów Zjednoczonych),
a przede wszystkim deklarując przywiązanie do „wspólnych wartości”,
czyli – de facto – kreowanych przez UE norm, standardów i modelu roz‑
wojowego4. Znalazło to wyraz w przyjętym przez strony „strategicznym”
2 Agreement between the European Economic Community and the European Atomic
Energy Community and the Union of Soviet Socialist Republics on trade and commercial
and economic cooperation. Official Journal of the European Communities. 15.03.1990, L 68.
EUR‑Lex. https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1990:068:FULL&fr
om=EN [data dostępu: 30.09.2019].
3 TACIS. European Commission, Press Release Database. https://europa.eu/rapid/
press‑release_MEMO‑92‑54_en.htm [data dostępu: 12.10.2019].
4 Szerzej patrz: rozdział IV książki: M. Raś: Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec
Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001. Warszawa 2005.

526

Maciej Raś

Porozumieniu o Partnerstwie i Współpracy (PCA), zawartym w 1994
roku, które weszło w życie dopiero w 1997 roku5. UE pozycjonowała się
przy tym w roli „dawcy norm” (norm‑maker), zaś Federacja Rosyjska – ich
„biorcy” (norm‑taker)6.
Sprzeczności w relacjach UE–Rosja zaczęły jednak coraz silniej się
ujawniać. Słabe instytucje państwa rosyjskiego wykazywały problemy
z implementacją przyjmowanych zobowiązań międzynarodowych. Po
stronie „europejskiej” narastała krytyka naruszania standardów demo‑
kratycznych i rządów prawa oraz wszechobecnej korupcji w Rosji, na
szczeblu centralnym i regionalnym. Z potępieniem spotkała się operacja
wojskowa w Czeczenii w latach 1994–1996 i związane z nią doniesienia
o masowych, rażących naruszeniach praw człowieka. Zwłaszcza ten
ostatni czynnik wpłynął na przedłużenie procesu wejścia w życie PCA.
Kolejna interwencja w Czeczenii, rozpoczęta w 1999 roku, skutkowała za
to czasowym zawieszeniem prawa głosu delegacji Rosji w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy. Tego rodzaju krytyka i sankcje coraz częś‑
ciej były odbierane po stronie rosyjskiej w kategoriach ingerencji w we‑
wnętrzne sprawy tego państwa. Tym bardziej że znacznie wyraźniej uwi‑
daczniały się już wówczas rozbieżności w strategiach międzynarodowych
Zachodu i Rosji. Dało to o sobie znać zwłaszcza w przypadku konfliktu
kosowskiego w 1999 roku, choć UE i Rosja przyczyniły się wspólnie do
zakończenia jego militarnej fazy. Jednak działania Zachodu, w tym UE,
w kontekście Kosowa (sprzyjanie suwerenizacji, a w końcu patronowanie
jego niepodległości) pogłębiały nieufność Rosji i jej dążenie do wdrażania
założeń doktryny „świata wielobiegunowego”.
Przywódcy stabilizującej się od końca lat 90. politycznie i gospodarczo
Federacji Rosyjskiej zdecydowani byli w coraz większym stopniu na aser‑
tywną obronę interesów państwa zarówno w wymiarze wewnętrznym,
jak i na arenie międzynarodowej. O ile UE dalej stawiała na westernizację
Rosji wedle modelu unijnego7, o tyle Kreml uwypuklał znaczenie dialogu
politycznego i kooperacji gospodarczej we wzajemnych relacjach8. W UE
5 Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspól‑
notami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską. EUR‑Lex.
https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/?uri=celex:21997A1128(01) [data dostępu:
20.09.2019].
6 H. Haukkala: The EU–Russia Strategic Partnership: The Limits of Post‑Sovereignty in
International Relations. London–New York 2010, s. 170.
7 Common Strategy of the European Union of 4 June 1999 on Russia (1999/414/CFSP).
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/6b5bdd85‑e486‑4cd8‑aaaa‑9dad24c7a50a/
publishable_en.pdf [data dostępu: 20.09.2019].
8 Strategiya razvitiya otnoshenii Rossiyskoy Federacii s Yevropeyskim Soyuzom na
srednesrotchnuyu perspektivu (2000–2010 gody). V: I.S. Iwanow: Novaya rossiyskaya diplomatiya. Desat’ let vneshney politiki strany. Moskva 2002.
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wzrastało zaniepokojenie „konsolidacją władzy” realizowaną w Rosji
przez prezydenta Władimira Putina, z czym wiązało się także naruszanie
praw człowieka i wolności mediów. Kreml obawiał się za to ekspansji
Zachodu: przystąpienia do UE i NATO byłych państw socjalistycznych
Europy Środkowej, co zapowiadało w dalszej kolejności geopolityczną
i geoekonomiczną rywalizację o Europę Wschodnią i Kaukaz Południowy,
czyli strefę „uprzywilejowanych interesów” Rosji9. Na Kremlu zdawano
sobie doskonale sprawę, że Zachód „nie zatrzyma się” na wschodnich gra‑
nicach nowych członków UE i NATO bez skutecznego przeciwdziałania
ze strony Rosji. Świadczyło o tym choćby wsparcie udzielane przez Za‑
chód „kolorowym rewolucjom” w Gruzji i na Ukrainie oraz innym ruchom
demokratycznym, w tym w samej Rosji. Mimo wszystko strony starały
się „uporządkować” zasady „strategicznego partnerstwa”10, proklamując
tzw. mapy drogowe w sferach: gospodarki; wolności, bezpieczeństwa
wewnętrznego i sprawiedliwości; bezpieczeństwa międzynarodowego;
badań naukowych, edukacji i kultury11. Mapy drogowe, przyjęte nieco
inercyjnie, stanowiły mało spójny zbiór planowanych przedsięwzięć, nie
odzwierciedlały rzeczywistego stanu relacji między stronami i od razu
zostały poddane krytyce12.
Wspomniany wzrost zaangażowania UE (szerzej: Zachodu) w prze‑
strzeni określonej mianem obszaru wspólnego sąsiedztwa został uznany
na Kremlu za zagrożenie żywotnych interesów Federacji Rosyjskiej po‑
przez dążenie do dalszej redukcji jej strefy wpływów. Próby przenoszenia
unijnego modelu państwa, społeczeństwa i gospodarki do przestrzeni
poradzieckiej wywołały także obawy o stabilność reżimu w samej Rosji.
Decydowała o tym głównie społeczno‑ekonomiczna atrakcyjność UE
względem „modelu rosyjskiego”. W ten sposób EU i Rosja przeszły do ot‑
wartej rywalizacji, a następnie konfrontacji13. Zmierzaniu ku konfliktowi
sprzyjało odchodzenie Rosji od zachodniego modelu rozwojowego oraz
jej zwiększona asertywność w stosunkach międzynarodowych. Tendencje
te wynikały zwłaszcza z dynamiki rosyjskiej gospodarki w owym okresie
9 A. Zagorski: Russia and the Shared Neighbourhood. In: What Russia Sees. Ed. D. Lynch.
Paris 2005 (Chaillot Paper. No. 74), s. 61–78.
10 Joint Statement “300th Anniversary of St.‑Petersburg – Celebrating Three Centuries
of Common European History and Culture”, Approved at Russia–EU Summit St. Peters‑
burg, May 31, 2003. http://en.kremlin.ru/supplement/1674/print [data dostępu: 30.09.2019].
11 Szerzej patrz: M. Raś: Shansy i vozmozhnosti realizacii tchetyrioh «obshtchikh prostranstv» v perspektive XXI veka. V: Otnosheniya Rossii i Yevropeyskogo Soyuza. Red. S. Bieleń,
K.K. Khudoley, T.A. Romanova. Sankt Peterburg 2012, s. 63–94.
12 S. Karaganov: Evropeyskaya strategiya Rossii: novyj start. «Rossiya v global’noj politi‑
ke» 2005, № 2. https://globalaffairs.ru/number/n_4832 [data dostępu: 10.09.2019].
13 I. Gretskiy: Vneshnepoliticheskiye faktory prezidentskih vyborov 2004 goda v Ukraine.
Sankt Peterburg 2010.
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(wzmocniony potencjał własny), jak również ze zmian zachodzących
w ładzie międzynarodowym (znaczenie tzw. wschodzących mocarstw),
które prowadziły do zwiększonej konkurencji w wymiarze nie tylko
gospodarczym, ale i polityczno‑ideowym14. Owa asertywność objawiła
się np. w kontekście zdecydowanego odrzucenia przez Rosję propozycji
udziału w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (EPS) oraz inicjatywie Part‑
nerstwa Wschodniego (PW). Zarówno EPS, jak i PW zostały odebrane
przez Rosję jako wyraz zachodniego ekspansjonizmu względem prze‑
strzeni poradzieckiej oraz lekceważenie mocarstwowego statusu Federacji
Rosyjskiej, domagającej się „równoprawnego” traktowania przez UE15.
Narastającym sprzecznościom towarzyszył wzrost wzajemnego rozczaro‑
wania i niezrozumienia oraz irytacja poczynaniami partnera.
Mimo wszystko Bruksela i Moskwa starały się wypracować (choć
mało skutecznie) nowe formuły kooperacji w rodzaju Partnerstwa dla
Modernizacji. Wzajemnym wysiłkom sprzyjała wzrastająca wymiana
handlowa między stronami, a tym samym rosnące powiązania ich krę‑
gów biznesowych. Te ostanie naciskały po stronie EU na prowadzenie
business as usual z Rosją, nawet mimo pogłębiających się różnic w sferze
wartości i interesów politycznych. Wyraźnie widoczne stało się kładzenie
nacisku na korzyści ekonomiczne i społeczne w relacjach UE–Rosja. Tym
bardziej że dynamicznie rozwijała się również współpraca przygraniczna
(zwłaszcza wzdłuż granicy rosyjsko‑fińskiej i rosyjsko‑polskiej) oraz
międzyregionalna, w której to szczególnie aktywne okazały się regiony
Niemiec16. Wraz z rozwojem Rosji i wzrostem zamożności jej obywateli
ożywił się ruch turystyczny do i z Rosji, a także kontakty międzyludzkie.
Pewnemu ociepleniu stosunków politycznych służył też ogłoszony przez
administrację Baracka Obamy „reset” w relacjach USA–Rosja.
Zdecydowany zwrot ku konfrontacji w stosunkach UE–Rosja nastąpił
w związku z obecnym kryzysem wokół Ukrainy. UE, z silnym wspar‑
ciem USA i odpowiadając na oczekiwania większości społeczeństwa
ukraińskiego, zdecydowała się zrobić krok naprzód, na który Rosja
odpowiedziała agresywnie. Zaproponowana przez UE Ukrainie umowa
stowarzyszeniowa wykluczała możliwość zawarcia unii celnej między
tym państwem a Rosją. „Rewolucja godności” na Ukrainie, wsparta jako
ruch demokratyczny i obywatelski przez UE, oraz gwałtowna zmiana
władzy w Kijowie wywołały agresję Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy:
14 Szerzej patrz: M. Raś: Rosja w procesach zarządzania ładem globalnym. W: Rosja w procesach globalizacji. Red. S. Bieleń. Warszawa 2013, s. 33–55.
15 I. Gretskiy, E. Treshchenkov, K. Golubev: Russia’s Perceptions and Misperceptions
of the EU Eastern Partnership. “Communist and Post‑Communist Studies” 2014, Vol. 47,
No. 3–4, s. 375–383.
16 M. Raś: Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej. Warszawa 2018.
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najpierw aneksję Krymu, a następnie zawoalowaną interwencję w Don‑
basie. UE odpowiedziała na to sankcjami nałożonymi na Rosję, których
zakres stopniowo zwiększano17. W zasadzie obie strony były w znacznej
mierze zaskoczone działaniami konkurenta: UE agresywnością działań
Kremla, a Rosja – twardym stanowiskiem Brukseli i zdolnością UE do
utrzymania spójności w tym zakresie w dłuższym okresie. Unijne sankcje
i rosyjskie „kontrsankcje” ujawniły zarówno siłę współzależności między
UE a Rosją (wymiana handlowa i inwestycyjna rozwijała się dalej nawet
w warunkach obustronnych sankcji), jak i asymetrię potencjałów: dla
Federacji Rosyjskiej sankcje pozostają znacznie poważniejszym obciąże‑
niem niż dla UE, co wydaje się oczywiste, jeśli wziąć pod uwagę różnicę
wielkości i innowacyjności gospodarek stron18.
Stosunki UE–Rosja zaostrzyły się także poprzez wzajemnie niechętną,
momentami wrogą narrację, jak również działania Kremla angażującego
się aktywnie w procesy polityczne (wybory, referenda i inne kampanie
polityczne) zachodzące w państwach członkowskich UE i nakierowane
na „destabilizację demokracji i podważenie zaufania do instytucji
demokratycznych”19. Z tego powodu UE i większość jej państw członkow‑
skich uznała Rosję za jedno z głównych źródeł zagrożenia dla ich bez‑
pieczeństwa zewnętrznego i stabilności reżimu politycznego. Szczególny
niepokój wywoływała przede wszystkim aktywność Kremla w sferze
informacyjnej i bezpieczeństwa cybernetycznego. Sprzyjało to wspieraniu
przez niektóre państwa UE działań NATO na „flance wschodniej”, w tym
zbliżeniu Szwecji i Finlandii do Paktu, oraz wzmocnieniu pozycji USA
w Europie Środkowej i Północnej. Państwa UE położone w tym regionie
obawiały się działań Kremla w największym stopniu, włącznie z akcjami
związanymi z użyciem siły.

17 Miało to także związek z innymi zdarzeniami, jak zestrzelenie samolotu malezyj‑
skich linii lotniczych nad Wschodnią Ukrainą przez prorosyjskich separatystów czy pró‑
ba zabójstwa Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii przez agentów rosyjskich
służb specjalnych.
18 Patrz np.: „Revista UNISCI / Journal UNISCI” 2017, Enero / January: EU Sanctions
Policy; Sankcje i Rosja. Red. J. Ćwiek‑Karpowicz, S. Secrieru. Warszawa 2015.
19 European Parliament: Foreign Influence Operations in the EU. European Parliamen‑
tary Research Service Briefing, 2018. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf [data dostępu: 25.09.2019].
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Identyfikacja źródeł konfliktu UE–Rosja
w badaniach naukowych
Większość opracowań naukowych dotyczących stosunków UE–Rosja
określano często mianem zorientowanych politycznie (czyli pisanych
„pod tezę”, najczęściej z położeniem nacisku na konieczność współpracy
bądź nieuchronność kryzysów) i/lub oferujących bieżącą analizę zmienia‑
jących się relacji między stronami20. Z tego powodu prace te odzwiercied‑
lały zazwyczaj stan i klimat stosunków UE–Rosja w danym momencie
(o czym dalej). Jedynie relatywnie niewielka grupa badaczy starała się
przeanalizować i ocenić dyskurs akademicki związany z omawianym
zagadnieniem albo podejmowała próbę aplikacji wybranego podejścia
teoretycznego i ocenę jego przydatności w tym zakresie. Ze względu na
charakter opracowania i związane z tym ograniczenia autor rozdziału
odniósł się jedynie do kilku wybranych wątków dotyczących wzmianko‑
wanego problemu badawczego.
Na szczególną uwagę zasługuje np. tematyczne wydanie „Journal
of Contemporary European Studies” z 2019 roku (numer 2), poświęcone
w całości identyfikacji i analizie debaty akademickiej nad relacjami UE–
Rosja, a toczącej się w języku angielskim (na gruncie nauki zachodniej)
i rosyjskim. Autorzy tomu, reprezentujący obie strony, wyróżnili wspól‑
noty epistemiczne (poznawcze), związane z dyskursem w przedmiotowej
kwestii, jak również obszernie scharakteryzowali anglo‑ i rosyjskojęzyczne opracowania naukowe odnoszące się do poszczególnych sfer
relacji UE–Rosja: polityki, bezpieczeństwa, gospodarki, spraw wewnętrz‑
nych i wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, współpracy
przygranicznej czy obszaru „wspólnego sąsiedztwa”21. W kontekście
interesującego nas zagadnienia źródeł konfliktu UE–Rosja zwrócono tam
m.in. uwagę na dwa, dominujące w narracji akademickiej, ogólne podej‑
ścia do kwestii narastania napięć w relacjach między tymi podmiotami
na arenie międzynarodowej. Zauważono mianowicie, że część autorów,
dostrzegając znaczenie „pragmatycznej kooperacji” unijno‑rosyjskiej,
jednocześnie podkreślało wagę dzielących strony różnic ideowych, syste‑
mowych i odmiennego postrzegania rzeczywistości międzynarodowej.
Inna grupa badaczy (głównie zachodnich) przywiązywała z kolei większą
uwagę do wzrastającej asertywności w polityce Kremla, uwypuklając „po‑
20 T. Forsberg, H. Haukkala: The European Union and Russia. London–New York
2016, s. 5.
21 “Journal of Contemporary European Studies” 2019, Vol. 27, No. 2: EU‑Russian Relations in Russia and in the West.
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litycyzację” i „sekurytyzację” dwustronnych relacji22. Wynika z tego, że
o ile pewna grupa badaczy postrzegała narastanie kryzysu w stosunkach
UE–Rosja jako efekt obiektywnego zróżnicowania wartości i interesów
stron (choć opartego na licznych subiektywnych przesłankach, głównie
o charakterze tożsamościowym), o tyle pozostali przypisywali „winę” za
zaistniały stan rzeczy Federacji Rosyjskiej.
Znani i cenieni w środowisku naukowym analitycy relacji UE–Rosja
Tuomas Forsberg i Hiski Haukkala zauważyli natomiast, że narracja
przedstawicieli środowiska akademickiego starających się wypracować
„modele” wzajemnych oddziaływań między oboma podmiotami została
zdominowana przez wyjaśnienia odwołujące się do zmian w relacjach
mocarstwowych między stronami, ich współzależności ekonomicznej lub
teorii poznawczych skoncentrowanych na poszukiwaniu podobieństw
i różnic w zakresie tożsamości, systemów przekonań, wartości czy po‑
strzegania świata. Zwolennicy ostatniego ze wskazanych podejść zdali się
przejąć prymat w badaniach nad stosunkami unijno‑rosyjskimi, od kiedy
zaczęły one przechodzić w fazę kryzysową. Podkreślanie jedynie różnic
„ideacyjnych” i światopoglądowych między UE a Rosją, jako najbardziej
użytecznego badawczo instrumentu wyjaśniania kryzysów w dwustron‑
nych relacjach, sprowadzało się zazwyczaj do zestawiania „postmoder‑
nistycznej UE” w kontrze do „tradycyjnej Rosji”23. Tego rodzaju ujęcie
z perspektywy konstruktywistycznej poddano jednak krytyce jako zbyt
uproszczone, a także przesadzone24, choć na pewno chwytliwe i stąd
popularne.
Odwoływanie się do teorii i podejść badawczych z zakresu nauki
o stosunkach międzynarodowych stało się znacznie bardziej popularne
w anglojęzycznej literaturze przedmiotu niż w pracach publikowanych
na gruncie naukowym w Rosji (podobnie: w Polsce), mimo że pewna
grupa tworzących monografie i artykuły naukowe w języku angielskim
wywodziła się z rosyjskich środowisk akademickich25.
Chcąc wyjaśnić i zrozumieć ewolucję stosunków UE–Rosja, w tym na‑
rastające od pewnego momentu sprzeczności i w końcu otwarty konflikt
między stronami, badacze bazowali, jak już autor zauważył, na różnych
22 T. Romanova: Studying EU–Russian Relations: An Overview in Search for an Epistemic
Community. “Journal of Contemporary European Studies” 2019, Vol. 27, No. 2, s. 137.
23 Patrz np.: H. Haukkala: The EU–Russia…; C. Thorun: Explaining Change in Russian Foreign Policy. The Role of Ideas in Post‑Soviet Russia’s Conduct Towards the West. Basingstoke 2009.
24 T. Forsberg, H. Haukkala: The European Union…, s. 237–238; patrz też: T. Casier:
The EU–Russia Strategic Partnership: Challenging the Normative Argument. “Europe‑Asia Stu‑
dies” 2013, Vol. 65, No. 7, s. 1377–1395; I. Klinke: Postmodern Geopolitics? The European Union
Eyes Russia. “Europe‑Asia Studies” 2012, Vol. 64, No. 5, s. 929–947.
25 T. Romanova: Studying…, s. 139.
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podejściach teoretycznych. Część z nich oparta została na „klasycznych”
ujęciach oferowanych przez szkołę (neo)liberalną, (neo)realistyczną lub
konstruktywizm społeczny, pozostałe zaś były kombinacjami wymienio‑
nych, czasem z przywołaniem innych szkół analizy (np. analizy systemo‑
wej czy sytuacyjnej).
Ponieważ badania relacji UE–Rosja, co zostało tu już podkreślone,
odzwierciedlały w znacznej mierze klimat dwustronnych stosunków,
stopniowe ich pogarszanie się wywołało przejście od „optymistycznej”
do „pesymistycznej”/„pragmatycznej”/„realistycznej” wizji tychże oraz
przewidywań co do ich dalszego rozwoju. W literaturze anglojęzycznej
(także rosyjskojęzycznej, o czym dalej) widoczne stało się odchodzenie
od koncepcji „pozytywnej współzależności”, bazującej na założeniach
neoliberalnych i dominującej w dekadzie pozimnowojennej26. Nastąpił
zwrot ku analizie skupionej na przyczynach i przejawach narastających
rozbieżności między stronami i spadku wzajemnego zaufania, a badacze
zaczęli raczej uwypuklać zróżnicowanie interesów UE i Rosji, jak również ich tożsamości wewnętrznych i międzynarodowych („postmodernizm”
kontra „tradycjonalizm”, „imperium ponowoczesne” versus „tradycyjne” etc.)27.
Wśród zwolenników pierwszej z wymienionych szkół prym wiódł
niewątpliwie (liberalny) instytucjonalizm oraz podkreślanie współza‑
leżności społeczno‑ekonomicznych. Ujęcie (neo)liberalne było popularne
szczególnie w okresie dynamicznego rozwoju instytucjonalnych form
współpracy unijno‑rosyjskiej, czyli w latach 90. XX wieku oraz na po‑
czątku obecnego stulecia. Podkreślano znaczenie instytucji służących
kooperacji, z naciskiem na jej bazę formalnoprawną, transfer unijnych
norm i standardów do Rosji, procesy decyzyjne związane z funkcjo‑
nowaniem współpracy (także: wpływ państw członkowskich UE na
te procesy) oraz wszechstronną „pozytywną współzależność”, wyni‑
kającą ze znaczenia czynników społeczno‑gospodarczych dla rozwoju
26 Szerzej patrz: R. Cooper: The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty‑First
Century. London 2003; K. Raik: Introduction: Competing Perspectives on Interdependence. In:
Post‑Crimea Shift in EU–Russia Relations: From Fostering Interdependence to Managing Vulnerabilities. Eds. K. Raik, A. Rácz. Tallinn 2019, s. 8–22.
27 Patrz np.: T. Casier: From Logic…; Beyond Ukraine. EU and Russia in Search of a New
Relation. Ed. A. Ferrari. Milano 2015; K. Khudoley: Russia and the European Union: The
Present Rift and Chances for Future Reconciliation. „Stosunki Międzynarodowe / Internatio‑
nal Relations” 2015, t. 52, nr 2, s. 195–213; K. Liik: Winning the Normative War with Russia:
An EU–Russia Power Audit. “Policy Brief” 21.05.2018. ECFR. https://www.ecfr.eu/page/‑/
EU‑RUSSIA_POWER_AUDIT_.pdf [data dostępu: 25.07.2019]; A.‑S. Maass: EU–Russia Relations, 1999–2015: From Courtship to Confrontation. London–New York 2015; L. Shevtsova: The
Lonely Power. Why Russia Has Not Become the West and Why The West Is Difficult for Russia.
Washington, DC 2010.
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stron28. Unia Europejska stawała się tu „potęgą normatywną”. Warto
również nadmienić, że przedmiotem intensywnej analizy zwolenników
podejścia instytucjonalistycznego stała się współpraca przygraniczna. Co
ciekawe, a wynikające z istoty tego rodzaju współpracy, podejście to jest
nadal aplikowane, mimo powodowanego kryzysem relacji politycznych
odejścia od stosowania instytucjonalizmu w badaniach nad całokształtem
stosunków UE–Rosja.
Pojawiające się i stopniowo narastające w relacjach unijno‑rosyjskich
sprzeczności i napięcia pobudziły zainteresowanie szkołą realistyczną (rea‑
lizmem neoklasycznym lub strukturalnym). Zwolennicy podejść (neo) realistycznych skupiali się na zagadnieniach mocarstwowości (potęgi)
w stosunkach UE–Rosja, zderzenia strategii międzynarodowych stron
w kontekście ewoluującego ładu europejskiego i globalnego, rywalizacji w przestrzeni „wspólnego sąsiedztwa” oraz generowanych przez Fe‑
derację Rosyjską zagrożeń dla bezpieczeństwa UE i jej państw członkow‑
skich, jak również dla spoistości wspólnoty atlantyckiej (lub vice versa:
dla Rosji ze strony Zachodu)29. Stopniowe przejście od paradygmatu (neo)
liberalnego do (neo)realistycznego stało się widoczne w kontekście badań
stosunków UE–Rosja w ubiegłej dekadzie, a apogeum popularności
analizy w kategoriach power politics przypadło na okres po rozpoczęciu
kryzysu na Ukrainie (2014 rok)30.
Trzecie z wymienionych podejść badawczych – konstruktywizm –
stało się, jak autor już zauważył, podstawą studiów uwypuklających
znaczenie czynników subiektywnych dla analizy polityki UE i jej państw
członkowskich wobec Rosji, europejskiej polityki Federacji Rosyjskiej oraz
interakcji unijno‑rosyjskich. Konstruktywiści skupiali się w znacznej mie‑
28 Patrz np.: R. Dragneva, K. Wolczuk: Russia, the Eurasian Customs Union and the EU:
Cooperation, Stagnation or Rivalry? London 2012 (Chatham House Briefing Paper); H. Hauk‑
kala: The EU–Russia…; J. Hughes: EU Relations with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency? LSE Research Online. October 2006. http://eprints.lse.ac.uk/651/1/Hughes.
EU‑Russia.2006.pdf [data dostępu: 12.01.2019]; K. Kobayashi: Competing Regional Orders in
the Shared Neighborhood: The EU, Russia, and the Norm Contestation in the Post‑Soviet Space.
Online Paper Published by the Ghent Russia Platform. October 2017. http://www.ugent.be/
russiaplatform/en/colloquium [data dostępu: 5.07.2019]; T. Romanova: Russian Energy in the
EU Market: Bolstered Institutions and Their Effects. “Energy Policy” 2014, No. 74 (C), s. 44–53.
29 Patrz np.: Putin’s Russia and the Enlarged Europe. Eds. R. Allison, M. Light, S. White.
Oxford 2006; L. Delcour: The EU and Russia in Their “Contested Neighbourhood”. London–
New York 2017; G. Diesen: EU and NATO Relations with Russia: After the Collapse of the Soviet
Union. London 2015; K. Khudoley: Russia…; M. Leonard, N. Popescu: A Power Audit of EU–
Russia Relations. London 2007; N. Popescu, A. Wilson: The Limits of Enlargement‑Lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood. London 2009; R. Sakwa: The Death of
Europe: Continental Fates after Ukraine. “International Affairs” 2015, Vol. 91, No. 3, s. 553–579.
30 N.R. Smith: EU–Russian Relations and the Ukraine Crisis. Cheltenham–Northampton 2016.
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rze także na analizie dyskursu prowadzonego po stronie unijnej i rosyj‑
skiej, a dotyczącego wzmiankowanych zagadnień. Jednym z kluczowych
pól badawczych stał się problem „kompatybilności” lub „niekompatybil‑
ności” UE i Rosji w kategoriach podzielanych przez strony wartości, pre‑
zentowanych tożsamości, kultywowanych tradycji i implementowanych
polityk pamięci, ich podejścia do szeregu zagadnień (suwerenności, glo‑
balizacji, praw mniejszości itp.), jak również ewolucja zjawisk i procesów
z tym związanych po obu stronach oraz odnoszącego się doń dyskursu31.
Konstruktywizm okazał się przydatny także w badaniu polityki niektó‑
rych państw członkowskich UE wobec Rosji i przestrzeni „wspólnego
sąsiedztwa”32.
W podejściach „kombinowanych”, prezentowanych w literaturze
anglojęzycznej, uwzględniano zazwyczaj aplikację założeń typowych dla
dwu szkół, szczególnie (neo)realistycznej i konstruktywistycznej. W ten
sposób starano się np. wyjaśniać narastające sprzeczności w relacjach
UE–Rosja, wskazując łącznie na czynniki tożsamościowe („rozchodzące
się” światy wartości i tożsamości, odmienna percepcja rzeczywistości
międzynarodowej) i czytelne różnice interesów, zwłaszcza w kontekście
ładu międzynarodowego. Podkreślano najczęściej brak zgody Moskwy na
zdominowany przez Zachód system międzynarodowy, nieuwzględniający
interesów Rosji. Uwypuklano przy tym ewolucję postrzegania Zachodu
przez Rosję, w tym rosnącą irytację znacznej części rosyjskich elit postawą
UE, która – w ich odbiorze – w coraz większym stopniu brała udział
w zachodnich próbach hegemonizacji porządku międzynarodowego,
o czym świadczyć miało zwłaszcza patronowanie suwerenizacji Kosowa
oraz wzrastające zaangażowanie na obszarze poradzieckim. Czynniki te,
wraz z rosnącą asertywnością Kremla w stosunkach międzynarodowych
oraz wyrażanymi przezeń aspiracjami do osiągnięcia niezależnej od Za‑
chodu i „równoprawnej” innym mocarstwom pozycji międzynarodowej,
legły u podstaw przejścia w stosunkach UE–Rosja od logiki współpracy
do logiki konkurencji33. Federacja Rosyjska odrzuciła hegemonię Zachodu
w ładzie międzynarodowym, odmawiając podporządkowania się „nor‑
matywnej hegemonii” UE34.
31 D. Averre: Russia and the European Union: Convergence or Divergence. “European Se‑
curity” 2005, Vol. 14, No. 2, s. 175–202; EU‑Russia Relations in Crisis: Understanding Diverging Perceptions. Eds. T. Casier, J. Debardeleben. London 2017; A. Makarychev: Russia and/
versus the EU: From Post‑Political Consensus to Political Contestations. “L’Europeen Forma‑
tion” 2014, Vol. 4, No. 374, s. 27–39; I.B. Neumann: Russia and the Idea of Europe. A Study in
Identity and International Relations. London–New York 2017.
32 E. Tulmets: East Central European Foreign Policy Identity in Perspective. Back to Europe
and the EU’s Neighbourhood. Basingstoke 2014.
33 T. Casier: From Logic…, s. 382–383.
34 H. Haukkala: The EU–Russia…, s. 170.
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Część badaczy dostrzegła, że zachodnioeuropejskie elity polityczne
zdawały się nie zauważać poważnych zagrożeń wynikających z uwa‑
runkowań wewnętrznych po stronie rosyjskiej, choćby z odmienności
tradycji politycznych i społecznych, innego spojrzenia na zachodzące
w świecie procesy globalizacji czy poczucia dumy narodowej. Nawet
jeśli pojawiały się związane z tym obawy, to zazwyczaj przechodzono
nad nimi do porządku dziennego. Sprzyjało temu postrzeganie Rosji
jako pogrążonej w kryzysie i poważnie uzależnionej od Zachodu
w wymiarze gospodarczym (założenie swojego rodzaju determini‑
zmu ekonomicznego, mającego skłaniać państwo do kooperacji z UE).
Wychodzono niejako z założenia, że istotę postulowanego przez UE
i Rosję „strategicznego partnerstwa” stanowi dostosowanie się tej
drugiej, w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym, do
„wzorcowego” modelu rozwojowego proponowanego przez UE. Tego
rodzaju paternalistyczne podejście UE zostało nawet post factum uznane
za nacechowane dydaktyzmem i historycyzmem35. Przewidywania co
do możliwej westernizacji Federacji Rosyjskiej i jej ścisłego powiązania
z UE, oparte na założeniach neoliberalnych (a częściowo po prostu na
myśleniu życzeniowym), okazały się nieprzystające do Rosji z jej „in‑
tensywnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i zupełnie innymi
doświadczeniami historycznymi”36. Rozczarowanie brakiem sukcesów
w „kotwiczeniu Rosji na Zachodzie” analizowano także w kontekście
zmiany polityki UE i przejścia od postulatu demokratyzacji wschod‑
niego partnera do wsparcia jego modernizacji. Materialnym dowodem
zwrotu od „demokratyzacji” do „modernizacji” stał się projekt Partner‑
stwa dla Modernizacji. Współpracę opartą na podzielanych przez strony
„wspólnych wartościach” zastąpiono w drugiej połowie ubiegłej dekady
kooperacją „pragmatyczną”/„realistyczną”, bazującą na poszukiwaniu
wspólnoty interesów, zwłaszcza korzyści ekonomicznych37.
Coraz ostrzejszą rywalizację UE i Rosji w przestrzeni poradzieckiej
także opisywano w kategoriach starcia odmiennych wartości i norm,
jak również interesów38. Niejednokrotnie wskazywano przy tym na
znaczenie polityki nowych państw członkowskich UE (zwłaszcza Polski
i poradzieckich republik bałtyckich), które szczególnie były zaintereso35 S. Prozorov: Understanding Conflict between Russia and the EU. The Limits of Integration. Basingstoke 2016.
36 R. Sakwa: One Europe or None? Monism, Involution and Relations with Russia. “Europe
‑Asia Studies” 2018, Vol. 70, No. 10, s. 1656–1667; patrz też: L. Shevtsova: The Lonely…
37 Modernisation in EU–Russian Relations: Past, Present and Future. Eds. M. David, T. Ro‑
manova. London 2016; T. Romanova: The Partnership for Modernisation Through the Three
Level‑of‑Analysis Perspectives. “European Politics and Society” 2015, Vol. 16, No. 1, s. 45–61.
38 T. Casier: From Logic…; Post‑Crimea Shift…

536

Maciej Raś

wane osłabieniem wpływów Rosji i westernizacją Europy Wschodniej39.
Unijno‑rosyjską konkurencję w przestrzeni „wspólnego sąsiedztwa” wią‑
zano ponadto z geopolityczną rywalizacją USA i Rosji. Aktywność UE
i części jej państw członkowskich na obszarze poradzieckim niektórzy
badacze przypisywali zarówno „twardym” interesom (np. ekonomicz‑
nym) UE, jak i „europejskiej rusofobii” czy wpływowi strategii Stanów
Zjednoczonych. W świetle tej narracji, Federacja Rosyjska nie tylko
obawiała się podważenia jej wpływów przez UE w innych republikach
poradzieckich, ale też liczyła się z gwałtowną zmianą władzy w samej
Rosji (kolejną „kolorową rewolucją”). Zagrożenie ze strony UE powodo‑
wała przede wszystkim atrakcyjność promowanego przez nią modelu
rozwojowego i wartości, ale przekładało się to na próbę dominacji w sfe‑
rze bezpieczeństwa i gospodarki. UE zarzucono nawet „normatywny
imperializm”40. Część autorów przypisywała również UE i niektórym jej
państwom członkowskim pełnienie funkcji „amerykańskich marionetek”
i „realizację scenariusza napisanego, by zapewnić kontrolę USA nad
Europą poprzez blokowanie współpracy UE–Rosja i ograniczanie suwe‑
renności Rosji”41. Tezy tego rodzaju pojawiły się zwłaszcza po ujawnieniu
się konfliktu na Ukrainie42.
W porównaniu z literaturą anglojęzyczną, w źródłach rosyjskich
analiza przyczyn konfliktu UE–Rosja pozostawała znacznie słabiej rozwinięta. W literaturze przedmiotu można znaleźć raczej inspiracje
ideowo‑polityczne w tym zakresie niż próby wyjaśniania zjawiska
przy zastosowaniu podejść teoretycznych. W pewnym uproszczeniu,
podejścia – czy raczej wizje – autorów publikujących w Rosji dotyczące
zagadnienia można podzielić na eurooptymistyczne i europesymi‑
styczne. Zwolennicy pierwszego nurtu uznawali UE i Rosję za byty co
prawda nie tożsame, lecz należące do tej samej cywilizacji europejskiej.
UE to, według nich, projekt warty rozwoju i naśladowania, a współ‑
praca z Unią Europejską – sprzyja rozwojowi Federacji Rosyjskiej.
Konwergencja i „strategiczne partnerstwo” z UE wydawały się w takiej
sytuacji czymś naturalnym i pożądanym z punktu widzenia interesów
narodowych Rosji, a w narracji na temat dwustronnych relacji domino‑
wało uwypuklanie elementów pozytywnych i wzajemnych korzyści43.
39 E. Tulmets: East Central…
40 J. Pänke: The Fallout of the EU’s Normative Imperialism in the Eastern Neighborhood.
“Problems of Post‑Communism” 2015, Vol. 62, No. 6, s. 350–363.
41 D. Johnston: Washington’s Frozen War Against Russia. Counterpunch. 9.12.2014.
https://www.counterpunch.org/2014/12/09/washingtons‑frozen‑war‑against‑russia/ [data
dostępu: 15.09.2019].
42 Ibidem; R. Sakwa: The Death…
43 Szerzej patrz: K. Khudoley: Russia and the European Union: New Opportunities,
New Challenges. In: Rethinking the Respective Strategies of Russia and the European Union. Ed.
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Europesymiści podkreślali natomiast odmienność cywilizacyjną UE (sze‑
rzej: Zachodu) i Rosji, silne różnice w sferze tożsamości między stronami,
niestabilność wzajemnych relacji (możliwość kooperacji, ale i konfliktu),
a czasem – szczególnie w ostatnich latach – także kryzys „historycznego”
Zachodu i samej UE jako projektu politycznego czy wyższość „państwo‑
wego kapitalizmu” i autorytaryzmu nad wolnorynkową demokracją libe‑
ralną44. Wedle europesymistów stosunki UE–Rosja stały się i pozostaną
pasmem naprzemiennych okresów zbliżenia lub konfliktu. Jak łatwo
można się domyśleć, eurooptymiści zdominowali narrację w czasie, kiedy
władze Rosji deklarowały zacieśnianie współpracy z UE i budowanie
„strategicznego partnerstwa”. Od połowy ubiegłej dekady coraz silniej
zaznaczała się opcja europesymistyczna, która zawładnęła dyskursem na
temat stosunków UE–Rosja, gdy te weszły w fazę otwartego konfliktu.

Wnioski
Stosunki Unia Europejska – Federacja Rosyjska po 2014 roku zostały
zdominowane przez konflikt, choć symptomy narastających sprzeczności
między stronami zidentyfikowano co najmniej dekadę wcześniej. Unijno
‑rosyjskiej konkurencji, rywalizacji, a wreszcie konfrontacji towarzyszyły
określone narracje kreowane przede wszystkim w przestrzeni informa‑
cyjnej na użytek polityczny i propagandowy. Debata publiczna na temat
przyczyn omawianej sytuacji kryzysowej została sprowadzona w znacz‑
nej mierze do dychotomii: „rosyjski imperializm” kontra „zachodni
ekspansjonizm”.
Na gruncie naukowym liczni badacze starali się zrozumieć i wy‑
jaśnić przyczyny i narastanie konfliktu UE–Rosja. Zazwyczaj jednak
ich prace odzwierciedlały aktualny stan i klimat stosunków UE–Rosja,
a nierzadko także klimat samej debaty publicznej w przedmiotowym za‑
kresie. Relatywnie nieliczni autorzy starali się aplikować właściwe nauce
o stosunkach międzynarodowych podejścia badawcze. Efekty ich prac
A. Moshes. Special FIIA – Carnegie Moscow Center Report, 2003, s. 8–30; patrz też: T. Bor‑
dachev, A. Moshes: Russia: End of Europeanization. «Rossiya v global’noj politike» 2004,
2004, № 2. http://globalaffairs.ru/number/n_2855 [data dostępu: 1.10.2019].
44 S. Karaganov: A New Epoch of Confrontation. Global Affairs. 19.03.2018. http://eng.
globalaffairs.ru/number/A‑New‑Epoch‑of‑Confrontation‑19433 [data dostępu: 20.09.2019];
A. Miller, F. Lukyanov: Otstranennost’ vmesto konfrontacii: Postevropejskaya Rossiya v poiskah
samodostatochnosti? «Rossiya v global’noj politike» 2016, № 6. https://globalaffairs.ru/num
ber/Otstranennost‑vmesto‑konfrontatcii‑‑18477 [data dostępu: 23.09.2019].
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teoretycznych bądź quasi‑teoretycznych były różne: część autorów starała
się kompleksowo przeanalizować problem badawczy, podkreślając jego
złożoność i niuansując liczne aspekty – bez wątpienia tę kategorię dzieł
uznać należy za najbardziej zobiektywizowaną nawet bez względu na
ocenę trafności wnioskowania; pozostali za punkt wyjściowy przyjmo‑
wali czytelną tezę, czasem nieświadomie wpisując się bardziej w debatę
polityczną niż klasycznie rozumiany dyskurs akademicki.
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“Russian Imperialism” or “Western Expansionism”?
Competitive Academic Narratives in Relation to the Sources
of the European Union–Russia Conflict
Summary: The study has been devoted to the analysis of the causes of the conflict in the
EU–Russia relations, and in particular to the academic discourse in Western and Russian
literature on the subject regarding the identification and explanation of the sources of this
conflict. In the first part of the study, the author attempts to characterize the evolution
of the EU–Russia relations, pointing to the most important phenomena and processes in
these relations, which, in his opinion, affected the emergence of an open conflict between
the parties. Later in the study, the author focuses on a synthetic presentation of the aca‑
demic discourse on identifying and explaining sources of the conflict in the EU–Russia
relations. This analysis is also the main research objective of the work.
Key words: European Union, Russian Federation (Russia), West, the EU–Russia conflict,
an academic discourse

Erhard Cziomer

Przesłanki i następstwa zmian
w polityce Niemiec wobec Rosji
w drugiej dekadzie XXI wieku

Celem opracowania jest próba syntetycznego przedstawienia ogólnych
przesłanek i następstw zmian w polityce Niemiec wobec Rosji (Russlandpolitik). Na proces ten składają się uwarunkowania i wyznaczniki
wewnętrzne i zewnętrzne w kontekście interesów i dążeń obu państw.
Wybór zakresu czasowego analizy wiąże się z przyspieszeniem w drugiej
dekadzie XXI wieku kształtowania się nowego porządku międzynarodo‑
wego w warunkach postępującej globalizacji, o złożonych implikacjach
dla Niemiec i Rosji.
W opracowaniu wykorzystano dostępne materiały źródłowe1, jak
również ważniejsze pozycje nowszej literatury przedmiotu – niemieckiej2,
1 Zob.: a) niemiecka dokumentacja rządowa: Die Bundesregierung [Bundeskanzleramt, Bundesministerium der Finanzen Pressekonferenzen, Reden, Inter‑
views, Bulletin des Presseamtes der Bundesregierung i inne]. https://www.bundesre
gierung.de [data dostępu: 26.08.2019]; Deutschland und die Russische Föderation: bilaterale Beziehungen. Auswärtiges Amt. https://www.auswaertiges‑amt.de/de/aussenpolitik/
laender/russischefoederation‑node/‑/20154 [data dostępu: 26.08.2019]; b) wspólne wy‑
dawnictwa na temat współpracy niemiecko‑rosyjskiej: Petersburger Dialog. http://www.
petersburger‑dialog.de [data dostępu: 26.08.2019]; Deutsch‑Russisches Forum. http://
www.deutsch‑russisches‑forum.de [data dostępu: 26.08.2019]; c) zbiory analityczno-źródłowe: Russland Analysen [Universität Bremen]. http://www.laender‑analysen.de/
russland/ [data dostępu: 26.08.2019]; d) dokumentacja MSZ FR: Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland. https://russische‑botschaft.ru/de/ [data dostępu:
26.08.2019].
2 Por.: W. Klages: Zeitwende. Strategie und Ziele deutscher Außenpolitik im 21. Jahrhundert.
Baden‑Baden 2017; M. Wehner: Putins Kalter Krieg. Wie Russland den Westen vor sich hertreibt. München 2011; H. Teltschik: Russisches Roulette. Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden.
München 2019; Zwischen Stillstand, Politikwandel und Krisenmanagement. Eine Bilanz der Regierung Merkel 2013–2017. Hrsg. R. Zohlnhöfer, T. Saalfeld. Wiesbaden 2019.
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rosyjskiej3, polskiej4 i amerykańskiej5. Uwzględniono także wyniki włas‑
nych długoletnich badań i studiów6 oraz wnioski z obserwacji dotyczącej
różnych aspektów relacji niemiecko‑radziecko/rosyjskich7. Ograniczone
ramy publikacji pozwalają jedynie na sygnalizowanie ogólnych ocen, tez
i hipotez badawczych, zmuszając zarazem do rezygnacji z nadmiernej
rozbudowy strony warsztatowej.
Autor zachowuje w miłej pamięci wiele wspólnych przedsięwzięć
badawczych oraz wydawniczych z udziałem Jubilata.

Ważniejsze wyznaczniki polityki Niemiec wobec Rosji
Politykę Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku określa ze‑
spół uwarunkowań i wyznaczników wewnętrznych oraz zewnętrznych,
z których do ważniejszych można w ujęciu syntetycznym zaliczyć przede
wszystkim:
3 Por.: M. Kalinin: Gesinnung oder Verantwortung in der Russlandpolitik. Deutsche Außenpolitik angesichts der politischen Kultur Russlands. Wiesbaden 2018; D. Trenin: Deutschland
und Russland: Von der Entfremdung zu einer neuen Nachbarschaft. Carnegie Europe. 31.05.2018.
https://carnegieeurope.eu/2018/05/31/de‑pub‑76536 [data dostępu: 26.08.2019].
4 S. Żerko: Niemiecka Russlandpolitik na rozdrożu? Ewolucja polityki RFN wobec Rosji.
„Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2013, nr 4, s. 57–78.
5 A. Stent: Rivalen des Jahrhunderts. Deutschland und Russland im neuen Europa. Berlin
2000; Idem: Putins Russland. Berlin 2019.
6 E. Cziomer: Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN. Poznań 1988; Idem: Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki
europejskiej i transatlantyckiej. Warszawa 2005; Idem: Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005
roku. Warszawa–Kraków 2010; Idem: Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie
globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo‑politycznych po 2007 roku. Kraków 2018; Idem:
Stanowisko Niemiec wobec współpracy z Rosją: nowe tendencje i wybrane problemy w drugiej dekadzie XXI wieku. „Studia Politologica Ucraino‑Polona” 2018, t. 8, s. 58–70.
7 Autor odbywał, od 2000 roku, systematyczne konsultacje ze specjalistami niemieckimi związanymi z SWP (Fundacją Nauka i Polityka) oraz DGAP (Towarzystwem Nie‑
mieckiej Polityki Zagranicznej) w Berlinie, dokonywał regularnej kwerendy dzienników
i czasopism ogólnoniemieckich: „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Süddeutsche Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt” oraz śledził na bieżąco relacje, wywiady i reportaże
specjalistyczne stacji telewizyjnych – Phoenix, Arte, ZDF Info. Przykładowo na początku
lipca 2019 roku w ZDF ukazały się dwa filmy dokumentalne: 1) na temat kanclerstwa
Angeli Merkel, zob. Mensch Merkel! Widersprüche einer Kanzlerin. ZDF Info. https://www.
zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit‑mensch‑merkel‑100.html [data dostępu: 26.08.2019],
oraz 2) odnośnie prezydentury Władimira Putina: Putin – Russlands neuer Zar. ZDF Info.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo‑doku/putin‑russlands‑neuer‑zar‑102.html
[data dostępu: 26.08.2019].
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– złożone doświadczenia historyczne oraz korzystną zmianę położenia
geopolitycznego Niemiec po zjednoczeniu;
– ważniejsze czynniki oraz tendencje rozwoju wewnętrznego i zewnętrz‑
nego Niemiec (demograficzne, ekonomiczno‑społeczne, militarne,
prawno‑polityczne).
Po przegranej II wojnie światowej i podziale na dwa państwa – RFN
i NRD, dzięki przezwyciężeniu w 1989 roku konfliktu Wschód–Zachód,
w 1990 roku doszło do pokojowego przywrócenia jedności niemieckiej.
Przyczyniło się to do uzyskania przez zjednoczone Niemcy – jako demo‑
kratycznego państwa prawnego, ściśle powiązanego z sojuszem zachod‑
nim – bardzo korzystnego położenia geopolitycznego w centrum Europy.
Istota zmiany geopolitycznej polegała na tym, że Niemcy zostały otoczone
ze wszystkich stron przez państwa demokratyczne. Spośród dziewięciu
państw sąsiedzkich Niemiec wszystkie poza neutralną Szwajcarią są
członkami Unii Europejskiej, a dodatkowo oprócz Austrii – również człon‑
kami NATO. Ogólnie można zatem stwierdzić, że w okresie blisko trzy‑
dziestu lat kształtowania jedności niemieckiej Niemcy stały się czołowym
państwem UE o interesach i rozbudowanych powiązaniach globalnych.
W kolejnych akapitach przedstawiono syntetyczne wyszczególnienie
ważniejszych czynników wpływających bezpośrednio lub pośrednio na
politykę Niemiec wobec Rosji.
Liczba ludności w Niemczech w XXI wieku wahała się w poszczegól‑
nych latach między 81 a 83 mln, w tym pod koniec 2018 roku wynosiła
82,9 mln. Blisko 20 mln Niemców posiada „korzenie cudzoziemskie”,
z których wielu wybrało dwa obywatelstwa – niemieckie i kraju po‑
chodzenia. W 2018 roku liczba mieszkających na stałe w Niemczech
cudzoziemców z obcym obywatelstwem wynosiła 10,9 mln, z czego
największą grupę stanowili Turcy – 1,48 mln, przed Polakami –
860 tys. oraz, na dziesiątym miejscu, Rosjanami – 250 tys. Na margine‑
sie warto zaznaczyć, że w Niemczech żyje ponadto ok. 3 mln Niemców
rosyjskich oraz ich potomków. Są to obywatele niemieccy pochodzenia
rosyjskiego, którzy do Niemiec wraz z rodzinami przybyli głównie po
upadku ZSRR w 1991 roku jako tzw. późni przesiedleńcy. Około 160 tys.
z nich uzyskało w drugiej dekadzie XXI wieku ponownie paszporty ro‑
syjskie. Odgrywają ważną rolę w relacjach niemiecko‑rosyjskich.
Pierwszoplanowe znaczenie w polityce Niemiec wobec Rosji ma
czynnik ekonomiczny. Niemcy są czwartą gospodarką świata, z produk‑
tem krajowym brutto (PKB) nominalnym o wartości ok. 3,7 bln USD, po
USA – 20,5 bln USD, Chinach – 14,3 bln USD i Japonii – 4,4 bln USD (dane
z 2018 roku)8. Niemcy znajdują się także w ścisłej czołówce światowych
8 International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/we
odata/weorept.aspx.

546

Erhard Cziomer

potęg handlowych, a łączna wartość ich eksportu wyniosła w 2018 roku
1,3 bln EUR, przy dodatnim bilansie handlowym – 233 mld EUR9. W 2018
roku co czwarte miejsce pracy w RFN było uzależnione od handlu
zagranicznego. Silna pozycja Niemiec jako eksportera światowego jest
przedmiotem ostrej krytyki ze strony wielu państw zachodnich, w tym
również USA, których deficyt w handlu towarami i usługami z Niem‑
cami wyniósł 66,5 mld USD (2016)10. Rządowi federalnemu zarzuca się
m.in. to, że celowo hamuje wzrost płac oraz wydatki inwestycyjne w RFN
i manipuluje kursem euro, działając na rzecz utrzymania przewagi kon‑
kurencyjnej państwa w handlu światowym. Ministerstwo Finansów RFN
zdecydowanie odpiera te zarzuty, podkreślając zwłaszcza wartość konku‑
rencyjną niemieckich towarów i usług na rynkach międzynarodowych.
W relacjach handlowych z Rosją Niemcy posiadają niewielki deficyt (2017
rok – 5,8 mld EUR) ze względu na znaczny import surowców energetycz‑
nych, zwłaszcza gazu ziemnego11.
Czynnik militarny odgrywał w okresie zimnej wojny ważną rolę
zarówno w RFN, jak i w NRD ze względu na wielkie zagrożenia z tytułu
położenia geopolitycznego tych państw na styku stref NATO oraz Układu
Warszawskiego. Bundeswehra osiągała wtedy stan liczebny wynoszący
ponad 500 tys. żołnierzy, oficerów i pracowników cywilnych. Wysokie
koszta zjednoczenia Niemiec (ok. 2 bln EUR do końca 2018 roku), zasyg‑
nalizowane korzystne położenie geopolityczne oraz dominacja nastrojów
pacyfistycznych, idei zachowania „wstrzemięźliwości w użyciu siły zbroj‑
nej” wśród znacznej części klasy politycznej, jak również społeczeństwa
niemieckiego, doprowadziły z biegiem lat do zaniedbań oraz katastro‑
falnego stanu Bundeswehry w zakresie uzbrojenia, szkolenia żołnierzy,
zdolności operacyjnych i innych zadań wojskowych. Przeprowadzona
w 2012 roku reforma Bundeswehry z armii poborowej na zawodową oraz
redukcja jej stanu liczebnego do ok. 180 tys. żołnierzy i oficerów jeszcze
bardziej skomplikowały sytuację wszystkich rodzajów niemieckich sił
zbrojnych12.
W 2018 roku 30,2 tys. żołnierzy Bundeswehry uczestniczyło w kilkuna‑
stu misjach wojskowych na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Stosownie
do uchwał szczytów NATO w latach 2014–2016 Bundeswehra w liczbie
9 Eurostat. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.
10 International Trade in Goods and Services. U.S. Department of Commerce, Bureau of
Economic Analysis. https://www.bea.gov/data/intl‑trade‑investment/international‑trade‑go
ods‑and‑services.
11 Deutschland Basisdaten. https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Weltkarte/
Europa/deutschland.html5.07 [data dostępu: 26.08.2019].
12 Szerzej zob. C. Wißmann: Bedingt einsatzbereit. Wie die Bundeswehr zur Schrottarmee
wurde. München 2019.
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420 żołnierzy wraz z samolotami przewodzi kontyngentowi sojuszniczej
„szpicy NATO” na Litwie. Równocześnie jej oddziały wojskowe, w liczbie
8–12 tys. żołnierzy, uczestniczyły w ćwiczeniach na pograniczu Białorusi
i Polski. Mimo krytyki ze strony NATO i USA Niemcy nie wypełniają
stosownych decyzji NATO dotyczących rocznego wkładu finansowego
na rzecz rozwoju Sojuszu, w wysokości 2,00% PKB. Wkład niemiecki
wynosił w 2018 roku 43,2 mld EUR (1,24% PKB). Większość partii poli‑
tycznych w Bundestagu – SPD, Zieloni, Partia Lewicowa i AfD – odrzuca
jednoznacznie zobowiązanie osiągnięcia przez Niemcy wspomnianego
poziomu 2,00% PKB (czyli ok. 70–80 mld EUR). Nie zmienia to sytuacji,
że długofalowa perspektywa gruntownej reformy Bundeswehry będzie
kosztować nawet kilkaset miliardów euro. Należy przypomnieć, że zgod‑
nie z postanowieniami Ustawy Zasadniczej RFN na każdą misję zagra‑
niczną Bundeswehry zgodę musi wyrazić Bundestag. Czołowi politycy
CDU/CSU w kolejnym rządzie wielkiej koalicji uważają, że zobowiązania
wobec NATO należy wypełnić, ale nie precyzują żadnych konkretnych
terminów ze względu na opór SPD jako koalicjanta13. W wielu zaś ocenach
i analizach niemieckich podkreśla się, że znaczne wydatki Niemiec na
prewencję kryzysową, dodatkowe wspieranie budżetu ONZ, regulowa‑
nie problemów związanych z nielegalną migracją uchodźców itp. winny
również być traktowane jako działanie rządu federalnego przyczyniające
się do budowy bezpieczeństwa międzynarodowego; że wydatki regio‑
nalne i globalne Niemiec na rzecz odbudowy, stabilizacji i konsolidacji
obszarów objętych działaniami zbrojnymi itp. należy oceniać tak samo,
jak finansowanie misji stabilizacyjnych i inne działania militarne NATO;
wreszcie, że w wielu zakresach na tym polu Niemcy wraz z pozostałymi
krajami zachodnimi poniosły istotne dodatkowe koszty, które niekiedy
przekraczają nawet zaangażowanie finansowe USA14.
Zjednoczone Niemcy powstały 3 października 1990 roku przez przy‑
stąpienie NRD do dawnej RFN, na podstawie zmodyfikowanej w niewiel‑
kim zakresie konstytucji. Przejęły one tylko nieznacznie znowelizowane
zasady ustrojowo‑polityczne dawnej RFN. W systemie organów państwo‑
wych – Bundestag, Bundesrat, prezydent, Trybunał Konstytucyjny i inne –
główną rolę wykonawczą na szczeblu ogólnoniemieckim odgrywa rząd
federalny na czele z kanclerzem. System partyjny zjednoczonych Niemiec
został również przejęty od dawnej RFN, podlegając jednak w ciągu lat 90.,
13 Geld für Verteidigung ist nicht alles. Süddeutsche Zeitung. 12.07.2018. https://www.
google.com/search?client=firefox‑b‑d&q=Geld+für+die+Verteidigung+ist+nicht+alles [data
dostępu: 26.08.2019].
14 Por. E. Cziomer: Prewencja kryzysowa, przezwyciężenie konfliktów oraz konsolidacja pokoju w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec w XXI w. „Bezpieczeństwo Narodowe.
Teoria i Praktyka” 2018, nr 3, s. 161–175.
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a zwłaszcza w XXI wieku znacznej ewolucji. W okresie blisko dwunastu lat sprawowania przez CDU/CSU funkcji głównej partii rządzącej
(2005–2019) w niemieckim systemie wielopartyjnym dokonały się znaczne
przemiany programowo‑organizacyjne, z których istotne znaczenie dla
rozwiązywania kluczowych problemów rozwoju wewnętrznego i mię‑
dzynarodowego Niemiec miały przede wszystkim:
– utrzymanie dominującej pozycji przez dwa wielkie nurty polityczno
‑ideologiczne: konserwatywny, prezentowany przez chadecję (CDU
i CSU), oraz socjaldemokratyczny, w ramach SPD, które zachowały po‑
tencjalne i realne możliwości przewodzenia koalicjom rządzącym na
szczeblu federalnym do 2019 roku;
– osłabienie się nurtu liberalnego, reprezentowanego przez FDP, która
traciła stopniowo poparcie społeczne i pierwszy raz w historii nie zdo‑
łała w wyborach do Bundestagu w 2013 roku przekroczyć 5% klauzu‑
li wyborczej, zachowując jednak swoich przedstawicieli w niektórych
parlamentach krajowych i Parlamencie Europejskim;
– ustabilizowanie się pozycji partii Zielonych, którzy w kolejnych wy‑
borach do Bundestagu osiągali regularnie wyniki w granicach 10%
poparcia wyborców; w wyborach krajowych w Badenii‑Wirtembergii
w 2016 roku Zieloni, jako główna siła polityczna, utworzyli nawet włas‑
ną koalicję z CDU;
– wzmocnienie nurtu lewicowego przez połączenie wschodnionie‑
mieckiej, postkomunistycznej PDS z zachodnioniemieckim grupa‑
mi związkowo‑lewicowymi w 2007 roku w partię Lewica (Die Lin‑
ke), z poparciem ok. 10–11% głosujących w wyborach do Bundestagu
(2013 i 2017).
W toku kryzysu strefy euro po 2010 roku powstała w Niemczech
prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD). Po licznych rozłamach we‑
wnętrznych AfD przeszła na pozycje nacjonalistyczno‑populistyczne, wy‑
stępując zdecydowanie przeciwko napływowi nieregularnych uchodźców
do Niemiec. Po wejściu do większości parlamentów krajowych w latach
2016–2017 partia ta uzyskała w wyborach do Bundestagu w 2017 roku
12,6% głosów wyborców.
W interesującym nas okresie, w latach 2009–2017, doszło w Niemczech
do utworzenia na szczeblu federalnym następujących koalicji rządzących:
– koalicja chadecko‑liberalna CDU/CSU/FDP, lata 2009–2013 – już na prze‑
łomie 2010 i 2011 roku utraciła większość na szczeblach krajowych na
rzecz SPD, Zielonych i Lewicy;
– wielka koalicja chadecko‑socjaldemokratyczna CDU/CSU/SPD, lata
2013–2017 – zachowała początkowo większość bezwzględną w Bundes‑
racie, malejącą jednak stopniowo w ciągu 2016 roku ze względu na po‑
stępującą zmianę układu sił na szczeblach krajowym i federalnym;
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– ponownie CDU/CSU/SPD, od 2017 roku – w ostatnich wyborach do
Bundestagu, 24 września 2017 roku, poszczególne partie uzyskały na‑
stępującą ilość głosów wyborców: CDU/CSU – 36,7%, SPD – 21,6%, Le‑
wica – 9,2%, FDP – 10,7%, AfD – 12,6%; po sześciomiesięcznych roz‑
mowach sondażowych (2017/2018) nie udało się utworzyć koalicji CDU/
CSU/FDP/Zieloni (tzw. Jamajki), na początku marca 2018 roku zawią‑
zała się ponownie wielka koalicja CDU/CSU/SPD, na czele z kanclerz
Angelą Merkel15.
Czwarty rząd Angeli Merkel nie doprowadził w ciągu kolejnych mie‑
sięcy do zadowalającej stabilizacji sytuacji społeczno‑politycznej w Niem‑
czech, co spowodowało ustąpienie Merkel z funkcji przewodniczącej na
zjeździe CDU w grudniu 2018 roku. Polityk zapowiedziała również, że po
zakończeniu kadencji w 2021 roku nie będzie się już ubiegała ponownie
o fotel kanclerski. Nową przewodniczącą CDU, wybraną na zjeździe pod
koniec grudnia 2018 roku, została, z nadania Merkel, premier Saary –
Annegret Kramp‑Karrenbauer, po uprzednim wygraniu większością
kilku procent rywalizacji plebiscytowej na konferencjach regionalnych
CDU z dwoma czołowymi politykami chadeckimi Friedrichem Merzem
i Jensem Spahnem. Po nominacji szefowej resortu obrony Ursuli von der
Leyen na kandydatkę na przewodniczącą Komisji Europejskiej w Bruk‑
seli Kramp‑Karrenbauer przejęła 15 lipca 2019 roku dodatkowo funkcję
ministra obrony RFN w rządzie CDU/CSU/SPD. Ma to umocnić jej szanse
ewentualnego przejęcia urzędu kanclerza federalnego po ustąpieniu Mer‑
kel w 2021 roku.
Ze względu na dynamiczną przemianę nastrojów społeczno‑politycznych w Niemczech w latach 2018–2019 roku sprawą całkowicie ot‑
wartą pozostaje utrzymanie się u władzy obecnego rządu CDU/CSU/SPD
do końca 2021 roku. Istnieje bowiem możliwość skrócenia jego kadencji
oraz wcześniejszego rozpisania wyborów do Bundestagu. Widoczne jest
ujawnienie się nowych podziałów, tendencji i preferencji wyborczych
na szczeblu federalnym i krajowym w przypadku zarówno Zielonych,
jak i AfD. Wynika to z pogłębiających się obaw przed ujemnymi skut‑
kami globalizacji dla Niemiec w odniesieniu do klimatu, migracji oraz
licznych zagrożeń jakości życia, wzrostu bezrobocia. Dotyczy to przed‑
stawicieli nie tylko niżej usytuowanych warstw społecznych, lecz także
klasy średniej, i pogłębia atmosferę niepewności o przyszłość wśród
szerokich rzesz społeczeństwa niemieckiego, które tracą zaufanie do elit
politycznych. W nowych krajach związkowych frustracje te wzmocniły
się po 2015 roku w związku z masowym napływem uchodźców oraz
nasilającymi się tendencjami nacjonalistyczno‑populistycznymi, które
15 E. Cziomer: Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec…, s. 26 i nast.

550

Erhard Cziomer

umiejętnie wykorzystała prawicowa AfD. Przykładowo w wyborach kra‑
jowych 1 września 2019 roku w Saksonii i Brandenburgii AfD uzyskała
wynik oznaczający kilkunastoprocentowy przyrost głosów wyborców.
Władzę w tych landach utrzymały jednak, mimo znacznie niższego niż
wcześniej poparcia wyborców, CDU i SPD. Te będą jednak musiały się
zdecydować na utworzenie rozszerzonych koalicji z udziałem trzech lub
czterech partii, co nie zawsze sprzyja sprawnemu rządzeniu16. Tendencja
ta stwarza poważne wyzwanie dla rządzącej na szczeblu federalnym
wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, która do półmetku swej kadencji,
tj. do końca 2019 roku, musi zrealizować pakiet oczekiwanych reform
społeczno‑gospodarczych.
Rosja była zawsze, historycznie i współcześnie – ze względu na swe
korzystne położenie euroazjatyckie, powierzchnię państwa: najwięk‑
szy kraj świata pod względem obszaru, 17,098 mln km kw., oraz liczbę
mieszkańców: 144,5 mln (dane porównawcze z 2018 roku dla Niemiec:
0,357 mln km kw. i ok. 83 mln mieszkańców) – ważnym partnerem poli‑
tycznym i gospodarczym Niemiec. Ustępuje ona Niemcom pod względem
wielkości PKB ogółem – 1,4 bln EUR oraz PKB/mieszkańca – 9 tys. EUR
(Niemcy w 2018 roku: 3,3 bln EUR oraz 40 tys. EUR)17. Dysponuje jednak
ogromnymi zasobami surowcowo‑energetycznymi oraz potencjałem
militarnym, w tym m.in.: ok. 1,0 mln żołnierzy oraz ok. 4350 pocisków
nuklearnych o zróżnicowanym stanie technicznym (dla porównania:
USA – 3500, Francja – 300 i Chiny – 270). Pod względem światowego eks‑
portu sprzętu wojskowego Rosja ustępuje tylko USA – 36% (Rosja – 21%,
Francja – 7%, Niemcy – 6% i Chiny – 5%)18.

Główne fazy polityki Niemiec wobec Rosji
W drugiej dekadzie XXI wieku czołowym decydentem w polityce
Niemiec wobec Rosji była kanclerz Angela Merkel, która stosownie do
swoich uprawnień formalnych traktowała tę sprawę jako „nadrzędną”
(Chefsache). Jej długoletnim partnerem po stronie rosyjskiej w ciągu ponad
16 Ł. Grajewski: AfD zyskuje najwięcej, ale rządzić nie będzie. „Dziennik Gazeta Prawna”
3.09.2019.
17 „Russland in Zahlen“, Frühjahr 2019. https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/in
vest.html [data dostępu: 26.08.2019].
18 G. Knupfer: Das sind die grösten Waffenlieferanten der Welt. 10.01.2017. https://www.
handelszeitung.ch/politik/das‑sind‑die‑groessten‑waffenlieferanten‑der‑welt‑1311676 [data
dostępu: 26.08.2019].
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dziesięciu lat był Władimir Putin jako prezydent Federacji Rosyjskiej (FR)
(2000–2008, 2012–2018 i obecnie ponownie, na okres sześciu lat, tj. do 2024
roku), w latach 2008–2012 jako premier FR.
Większość autorów niemieckich pozytywnie ocenia bilans dwunastoletnich rządów Merkel, również na odcinku polityki wobec Rosji w XXI
wieku. Kanclerz musiała z jednej strony uwzględniać interesy sojuszni‑
ków Niemiec w NATO i UE, zwłaszcza USA, a z drugiej nawiązywać
do doświadczeń historycznych oraz korzyści płynących ze współpracy
niemiecko‑rosyjskiej w różnych dziedzinach. Niezależnie od autory‑
tarnego systemu rządów Putina w Rosji oraz agresywnej polityki za‑
granicznej (szczególnie aneksji Krymu oraz wsparcia dla separatystów
w Donbasie od 2014, jak też interwencji wojskowej w Syrii od 2015
roku) Merkel traktowała Rosję jako ważnego partnera na polu zarówno
współpracy bilateralnej, jak i współdziałania na rzecz zachowania pokoju
oraz bezpieczeństwa międzynarodowego19. Bardziej krytycznie ocenia
dokonania Merkel jako polityka autor najnowszej biografii, podkreślając
zwłaszcza wyczekujący oraz asekuracyjny styl rządzenia w kontekście
licznych niepowodzeń i potknięć w odniesieniu do zasadniczych prob‑
lemów w polityce wewnętrznej i zagranicznej Niemiec, w tym także
wobec Rosji20.
W literaturze naukowej i publicystyce niemieckiej wiele miejsca
poświęca się osobie i stylowi rządzenia prezydenta Putinia oraz jego
roli w polityce Rosji wobec Niemiec. Na wyróżnienie zasługuje próba
dokonania życzliwej oceny polityki Putina przez dziennikarza TV ARD
Huberta Seipela21 oraz bardziej krytyczna analiza przedstawiona przez
profesor Uniwersytetu w Monachium Margaret Mommsen22, opisującą
szczegółowo działania Putina, które w ciągu niespełna dwudziestu lat
rządzenia doprowadziły do utworzenia w Rosji sprawnego ośrodka wła‑
dzy autorytarnej i centralnej na Kremlu.
Putin respektuje ważną rolę polityczno‑gospodarczą Niemiec w UE
i osobiście Merkel jako kanclerza, niezależnie od inspirowania oraz
popierania przez nią polityki sankcji UE wobec Rosji podczas kryzysu
ukraińskiego od 2014 roku. Strategia polityczna Putina zmierza głównie
do umocnienia legitymizacji jego władzy w Rosji, jak również do for‑
sowania użycia siły w realizacji rosyjskich interesów i osiąganiu celów
strategicznych w różnych częściach świata. W ciągu drugiej dekady XXI
19 Por. A. Rahr: Merkel Russlandpolitik. Zwischen Krisenmanagement und neuen Realitäten. „Welttrends“ 2017, Nr. 131, s. 31–36.
20 Por. S. Hebel: Merkel. Bilanz und Erbe einer Kanzlerschaft. Frankfurt am Main 2019.
21 Por. H. Seipel: Putin Innenansichten der Macht. Hamburg 2015.
22 Por. M. Mommsen: Das Putin‑Syndikat. Russland im Griff der Geheimdienstler. Mün‑
chen 2017.
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wieku ekipa rządząca na Kremlu skutecznie zdobywała znaczne poparcie
i sympatię w kręgach nacjonalistyczno‑populistycznych na Zachodzie,
które wspomagają jego działania skierowane przeciwko neoliberalnemu
porządkowi międzynarodowemu23.
Generalnie w drugim dziesięcioleciu XXI wieku można wyróżnić trzy
fazy polityki Niemiec wobec Rosji w kontekście uwarunkowań wewnętrz‑
nych i międzynarodowych obu państw.

Pierwsza faza: od jesieni 2009 do jesieni 2013 roku
Kluczowym zadaniem rządu CDU/CSU/FDP (2009–2013) było przezwycię‑
żenie kryzysu krajów strefy euro – Portugalii, Irlandii, Grecji i Hiszpanii
(PIGS) na tle ich nadmiernego zadłużenia24. Zaangażowanie się osobi‑
ście Merkel w ratowanie wspólnej waluty jako następstwa światowego
kryzysu gospodarczo‑finansowego 2007 roku miało istotne znaczenie
dla zachowania deklarowanej spójności strefy euro, ze szczególnym
uwzględnieniem interesów Niemiec25.
Liberałowie (FDP) jako koalicjanci CDU/CSU początkowo z dużym
dystansem podchodzili do relacji z Rosją. Nie zmieniło to jednak poparcia
kanclerz Merkel dla utrzymania istniejącego od 2001 roku „partnerstwa
strategicznego” z Rosją. Jego największym efektem było zakończenie bu‑
dowy (2011) oraz oficjalne otwarcie w 2012 roku tzw. Gazociągu Północ‑
nego (Nord Stream 1), łączącego Wyborg k. Petersburga z Greifswaldem.
Największym lobbystą inwestycji w Niemczech i pozostałych krajach UE
był były kanclerz (1998–2005) Gerhard Schröder z SPD, zasiadający po
2005 roku w radzie nadzorczej Nord Stream. W latach 2000–2005 Schrö‑
der jako kanclerz federalny stworzył z prezydentem Putinem podstawy
nowego mechanizmu ścisłych powiązań Niemiec z Rosją26.
W okresie pogorszenia się sytuacji społeczno‑gospodarczej oraz ma‑
sowych protestów w Rosji przeciw trzeciej prezydenturze Putina w 2012
roku ekipa rządząca na Kremlu przeszła do zaostrzenia polityki wobec
państw zachodnich, która objęła także działające na terenie Rosji fundacje
23 Por. M. Soric: Die Welt unsicherer machen – 20 Jahre Wladimir Putin. https://www.
dw.com/de/kommentar‑die‑welt‑unsicherer‑machen‑20‑jahre‑wladimir‑putin/a‑49952556
[data dostępu: 26.08.2019].
24 Por. E. Cziomer: Rola Niemiec w kryzysie strefy Euro. Kraków 2014.
25 E. Cziomer: Teoria i praktyka decydowania w polityce zagranicznej Niemiec na przykładzie roli kanclerz Angeli Merkel w kryzysie strefy euro w latach 2010–2013. W: Teoria i praktyka
stosunków międzynarodowych. Red. M. Pietraś et al. Lublin 2014, s. 271–286.
26 Por. G. Schöllgen: Gerhard Schröder. Die Biographie. Frankfurt am Main 2015,
s. 687 i nast.
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oraz biura kontaktowe tych państw ze społeczeństwem rosyjskim, w tym
niemieckie (np. Fundację Adenauera). Zarzucano im dążenie do podwa‑
żenia istniejącego porządku politycznego w Rosji na wzór „kolorowych
rewolucji” w niektórych krajach poradzieckich (zwłaszcza w Gruzji i na
Ukrainie w latach 2002–2004). Równocześnie Putin inspirował podjęcie
szerokich działań wewnętrznych na rzecz reformy wojsk rosyjskich, przy‑
gotowania różnych wariantów wojen hybrydowych oraz podniesienia
poziomu nieszablonowej i ostrej antyzachodniej propagandy, głównie za
pośrednictwem telewizji RT oraz telewizji internetowej Sputnik w USA
i innych krajach NATO, m.in. w Niemczech27. Szczególną wagę przywią‑
zywano do pozyskania kierownictwa Ukrainy dla bliskiej współpracy
z tworzoną przez Putina Unią Euroazjatycką z Białorusią, Kazachstanem,
Kirgizją i Armenią w latach 2011–2013.

Druga faza: od jesieni 2013 do jesieni 2017 roku
Druga faza polityki Niemiec wobec Rosji przypadała na okres ponownych
rządów wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, w latach 2013–2017. Ze względu
na dynamiczny rozwój wydarzeń ograniczono się tu do wyliczenia
najważniejszych działań Niemiec i Rosji w kontekście wewnętrznym
i międzynarodowym:
– Przedłużający się proeuropejski bunt ludności ukraińskiej, demonstru‑
jącej na Majdanie (placu Niepodległości w Kijowie) na przełomie 2013
i 2014 roku; mediacja szefów dyplomacji Niemiec, Francji i Polski 21 lu‑
tego 2014 roku (z udziałem dyplomaty rosyjskiego Władymira Łuki‑
na jako obserwatora) między prezydentem Wiktorem Janukowyczem
a przedstawicielami opozycji ukraińskiej kończy się niepowodzeniem.
– W rezultacie ucieczki Janukowycza, pod naciskiem Euromajdanu, do
Rosji – ekipa Putina uznaje to za zamach stanu – Putin zdecydował
się na aneksję Krymu (18 marca 2014) oraz wspieranie od wiosny 2014
roku we Wschodniej Ukrainie (Donbas) prorosyjskich separatystów.
W ten sposób Rosja złamała wszelkie umowy międzynarodowe, w tym
również własne memorandum z 1994 roku, gwarantujące suwerenność
i niepodległość Ukrainy po 1991 roku. USA, kraje UE oraz inne kraje
zachodnie zdecydowały się na wdrożenie od połowy 2014 roku sankcji
ekonomicznych przeciwko Rosji, które popierały także Niemcy. Rów‑
nocześnie wspierano aspiracje nowych władz ukraińskich w Kijowie
do stowarzyszenia Ukrainy z UE. W Berlinie nie zdecydowano się, po
krótkim wahaniu na przełomie 2014 i 2015 roku, na całkowite zerwanie
kontaktów z Rosją.
27 M. Wehner: Putins Kalter Krieg…
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– Podczas uroczystości z okazji rocznicy otwarcia II frontu w Nor‑
mandii, 6 czerwca 2014 roku we Francji, utworzono tzw. format nor‑
mandzki – z udziałem przywódców Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy
jako forum rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Po wielu kontaktach
dyplomatyczno‑politycznych w ramach OBWE z udziałem przedsta‑
wicieli Ukrainy, Rosji i separatystów, 12 lutego 2015 roku w Mińsku
zostało zawarte porozumienie pokojowe (tzw. Mińsk II). Republiki se‑
paratystów w Doniecku i Ługańsku miały nadal stanowić integralną
część Ukrainy, uzyskując jednak prawo do szerokiej autonomii. Dopie‑
ro po wdrożeniu porozumienia Mińsk II przez władze Ukrainy oraz
separatystów w Doniecku i Ługańsku miało dojść do ostatecznego
rozwiązania konfliktu w Donbasie. Pierwszoplanową rolę w tych ne‑
gocjacjach odegrała kanclerz Merkel. Na przełomie 2015 i 2016 roku
Ukraina rozpoczęła już formalne negocjacje na temat nowego ukła‑
du stowarzyszeniowego z UE. Rosja przekształciła natomiast kon‑
flikt w Donbasie w kolejny „zamrożony konflikt” pod swoją kontrolą. Nasilające się sankcje zachodnie oraz ograniczona współpraca UE
z Rosją skłoniły ekipę Putina do zwrotu w kierunku wschodnim oraz
dalszego zacieśnienia relacji z Chinami28. Dalsze umocnienie pozycji
międzynarodowej Rosji nastąpiło m.in. poprzez decyzję Putina doty‑
czącą wsparcia dyktatora syryjskiego Baszszara al‑Asada, zwalcza‑
nego przez USA i kraje NATO, w jego wojnie przeciwko Państwu Is‑
lamskiemu (PI). Lotnicze wsparcie Rosji przesądziło w dużym stopniu
późniejszą klęskę PI – wbrew rachubom USA i ich sojuszników, którzy
zakładali, że Rosja „ugrzęźnie” w Syrii, podobnie jak USA oraz ich so‑
jusznicy w Afganistanie po 2002 roku. Rosja wyszła jednak częściowo
z izolacji międzynarodowej, odgrywając coraz większą rolę w polityce
globalnej29.
– Warto w tym miejscu podkreślić, że na przełomie 2014 i 2015 roku
w Niemczech toczyła się ostra polemika między sympatykami polity‑
ki ekipy Putina z kół prorosyjskich publicystów, dyplomatów i czoło‑
wych polityków SPD i innych ugrupowań (tzw. Putin‑Versteher) a ich
krytykami – ekspertami, prawnikami i reporterami‑dziennikarzami
prasowymi i telewizyjnymi (tzw. Putin‑Kritiker), na temat polityki
USA i NATO wobec Kremla oraz, szerzej, roli międzynarodowej Rosji.
Mimo pewnego wyciszenia polemiki w 2016 roku do tych kontrowersji
28 E. Cziomer: Niemcy wobec międzynarodowych implikacji współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w drugiej dekadzie XXI wieku. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 49–65.
29 Por. W. Ischinger: Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten. Berlin 2018,
s. 99–140.
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wracano w mediach, odezwach i publicystyce jeszcze pod koniec dru‑
giej dekady XXI wieku30.
– Napływ blisko 1 mln uchodźców z Bliskiego, Środkowego Wschodu
oraz Afryki na przełomie 2015 i 2016 roku doprowadził do, zasygna‑
lizowanej już, destabilizacji oraz polaryzacji w państwie. Osłabiło to
znacznie pozycję rządu CDU/CSU/SPD oraz samej kanclerz Merkel
w UE, wpływając m.in. na wspomniany niekorzystny dla CDU/CSU
i SPD wynik wyborów do Bundestagu z 27 września 2017 roku31.

Trzecia faza: od jesieni 2017 do jesieni 2019 roku
W fazie tej doszło z jednej strony do podtrzymania sankcji wobec Rosji,
a z drugiej do poszerzenia się współpracy niemiecko‑rosyjskiej we
wszystkich dziedzinach. Warto w tym kontekście dodatkowo podkreślić
wskazane już trudności wewnętrzne związane z utworzeniem rządu
federalnego w Niemczech po wyborach 2017 roku do Bundestagu, jak
również niekorzystne implikacje załamywania się dotychczasowego,
neoliberalnego porządku międzynarodowego dla Niemiec w latach
2017–2019.
Do nowych tendencji, które wystąpiły w tym okresie w relacjach
niemiecko‑rosyjskich, można zaliczyć przede wszystkim:
– Zintensyfikowanie bezpośrednich kontaktów polityczno‑dyplomatycznych i gospodarczo‑finansowych. Nasiliły się rozmowy telefoniczne
kanclerz Merkel z prezydentem Putinem (ok. 50 rocznie). Częste wizyty
robocze w Rosji składali ministrowie poszczególnych resortów, w tym
zwłaszcza spraw zagranicznych (Frank‑Walter Steinmeier, szef niemieckiej dyplomacji w latach 2015–2017, Sigmar Gabriel – 2017–2018, Heiko
Maas – od 2018 roku)32.
– Ponowne ożywienie się wymiany handlowej, której obroty w 2012 roku
wyniosły 80,8 mld EUR, spadając następnie, ze względu na sankcje za‑
chodnie, w 2015 roku o 40%, czyli do 41,2 mld EUR, aby w 2018 roku
osiągnąć nieznaczny wzrost, do 50,5 mld EUR. W 2018 roku w Rosji
30 Por. Warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen. Ein Aufruf an alle
von Matthias Platzeck, Peter Gauweiler, Antje Vollmer, Oskar Lafontaine, Gabriele Krone‑Schmalz,
Peter Brandt, Daniela Dahn und vielen anderen. Hrsg. A. Bahr. Berlin 2018.
31 Por. E. Cziomer: Implikacje wyborów federalnych z 24 września 2017 roku i masowego
napływu uchodźców dla przemian wewnętrznych i roli międzynarodowej Niemiec w UE. „Kra‑
kowskie Studia Międzynarodowe” 2017, nr 2, s. 43–62.
32 Deutschland und die Russische Föderation. Bilaterale Beziehungen. Auswärtiges Amt.
https://www.auswaertiges‑amt.de/de/aussenpolitik/laender/russischefoederation-node/
-/201542 [data dostępu: 26.08.2019].
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działało 5 tys. niemieckich koncernów i firm33. Doszło do przyspiesze‑
nia – mimo głosów sprzeciwu w RFN oraz stanowczej krytyki ze stro‑
ny prezydenta USA Donalda Trumpa i niektórych krajów UE i NATO –
budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream, której zakończenie jest
planowane na 2020 rok34.
– Nadanie większego rozmachu kontaktom społecznym i pozarządo‑
wym, zwłaszcza zaś poprzez odnowienie i poszerzenie współpracy
w ramach Dialogu Petersburskiego, Forum Niemiecko‑Rosyjskiego oraz
wymiany partnerskiej między 112 miastami obu państw. Głównym
uzgodnionym postulatem obrad tych gremiów w 2019 roku była decy‑
zja o podjęciu działań w kierunku wzajemnego zniesienia wiz wjazdo‑
wych w celu umożliwienia większego zbliżenia młodzieży w wieku do
25 lat obu państw35.
– Biorąc pod uwagę liczne powiązania gospodarczo‑społeczne niemieckich krajów związkowych: Brandenburgii, Saksonii, Meklemburgii
‑Pomorza Przedniego, Saksonii‑Anhalt i Turyngii z Rosją, ich premie‑
rzy i czołowi politycy od 2019 roku domagają się zniesienia sankcji
zachodnich wobec Kremla. Nastąpiło to w przededniu wyborów krajo‑
wych jesienią 2019 roku ze względu na prorosyjską postawę AfD oraz
jej znaczne poparcie ze strony wyborców. Stanowisko to odrzucają kan‑
clerz Merkel oraz niektórzy politycy CDU, stosownie do zobowiązań
sojuszniczych Niemiec36.

Międzynarodowe wyzwania polityki Niemiec wobec Rosji
W podrozdziale ograniczono się do próby syntetycznego i tezowego za‑
sygnalizowania nowych wyzwań w międzynarodowej polityce Niemiec
wobec Rosji u schyłku drugiej dekady XXI wieku. Wiążą się one z glo‑
balizacją oraz zmianą układu sił w procesie kształtowania się zrębów
33 Por. „Russland in Zahlen“…, s. 7.
34 Szerzej zob. F. Umbach: Kommerzielles Projekt oder strategische Desorientierung. Die
umstrittene Nord Stream‑2 Gaspipeline. „Arbeitspapier Sicherheitspolitik“ 2018, Nr. 19,
s. 1–11.
35 Zeichen setzen im deutsch‑russischen Dialog: Miteinander reden. https://www.dw.com/
de/zeichen‑setzen‑im‑deutsch‑russischen‑dialog‑miteinander‑reden/a‑49608528 [data do‑
stępu: 26.08.2019].
36 M. Harms: Deutschlands Russland‑Politik: Gespalten in Ost und West? https://www.
dw.com/de/deutschlands‑russland‑politik‑gespalten‑in‑ost‑und‑west/a‑49140117 [data do‑
stępu 20.08.2019].

Przesłanki i następstwa zmian w polityce Niemiec…

557

nowego multilateralnego porządku międzynarodowego z określonymi
implikacjami dla Niemiec:
– znaczenie polityki USA America first dla Niemiec37,
– Niemcy wobec współpracy Rosji z Chinami38 w kontekście ich przyszłej
roli w UE39.
Wskazano już wcześniej na niektóre aspekty relacji USA i Niemiec
w odniesieniu do Nord Stream 2 oraz zbyt niskich składek członkow‑
skich NATO płaconych przez Berlin. Ponadto Niemcy, nadal ze znaczną
nadwyżką w wymianie handlowej z USA (48,8 mld EUR w 2018 roku),
generalnie podchodziły sceptycznie do protekcjonistycznej, narcystycz‑
nej i niespójnej polityki America first administracji prezydenta Trumpa
po 2017 roku w sprawach globalnych i transatlantyckich. Jako czołowy
eksporter światowy nie mogą jednak zrezygnować z obecności na chłon‑
nym rynku amerykańskim. Ma on duże znaczenie nie tylko w eksporcie
towarów niemieckich, ale także w pozyskiwaniu nowoczesnej techno‑
logii. W USA są produkowane masowo m.in. samochody i inne rodzaje
niemieckich pojazdów mechanicznych. Polityka przedłużającej się wojny
handlowo‑celnej USA z Chinami, trwającej od 2018/2019 roku, jest trak‑
towana w Niemczech jako dążenie administracji Trumpa do osłabienia
pozycji nie tylko ich głównego rywala w Azji Południowo‑Wschodniej –
Pekinu, lecz wszelkich konkurentów i rywali w skali globalnej. Uderza
to również, w dużym stopniu, w interesy handlowe Niemiec, których
największe koncerny samochodowe produkujące w USA – Volkswagen,
Daimler i BMW – wyeksportowały w 2018 roku na rynek chiński 5,5 mln
samochodów osobowych.
Niemiecki ekonomista Frank Sieren, przebywający od trzydziestu lat
w Chinach, nie przesądza jednoznacznie ostatecznego wyniku obecnej
wojny celno‑handlowej między USA a Chinami, podkreśla jednak, odwo‑
łując do się własnych szacunków oraz ogólnych prognoz statystycznych,
że osiągnięcie przez Chiny decydującej przewagi gospodarczej nad USA
nastąpi ok. 2050 roku.
Dążenie administracji Trumpa do osłabienia pozycji Chin jako przyszłego potencjalnego mocarstwa światowego wymagałoby jednak poważ‑
nego osłabienia gospodarczo‑politycznej współpracy Pekinu zarówno
z Berlinem, jak i z Moskwą. Staje się to pod koniec drugiej dekady
XXI wieku częściowo utrudnione ze względu na sygnalizowany już zwrot
37 E. Cziomer: Globalne implikacje polityki „America First” USA dla współpracy Niemiec
z Rosją w drugiej dekadzie XXI wieku. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 3,
s. 45–69.
38 E. Cziomer: Niemcy wobec międzynarodowych implikacji…
39 E. Cziomer: Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec…
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Putina w kierunku zacieśnienia współpracy polityczno‑gospodarczej
i militarnej z Pekinem w wymiarze euroazjatyckim i globalnym40.
Kryzys ukraiński i sankcje zachodnie od 2014 roku przeciwko Rosji
jeszcze bardziej wzmocniły zbliżenie chińsko‑rosyjskie, skierowane
m.in. przeciwko polityce unilateralizmu USA41. Można też stwierdzić, że
Rosja została w znacznym stopniu uzależniona gospodarczo od Chin,
zachowując jednak na obszarze poradzieckim – w tym również mocno
infiltrowanej przez Pekin Azji Środkowej – znaczne wpływy polityczno
‑militarne.
Niemcy były do początku XXI roku pierwszym partnerem gospodarczo‑handlowym Rosji. Jednak w ciągu drugiej dekady XXI wieku
musiały pod względem wysokości obrotów ustąpić pierwsze miejsce
Chinom z wartością obrotów towarowych 91,7 mld EUR. W 2018 roku
Niemcy zajmowały drugie miejsce, z łączną wysokością 50,5 mld,
w handlu zagranicznym Rosji. Oba kraje znacznie przewyższały swoimi
obrotami wymianę handlową Rosji z USA – 21,2 mld EUR (2018). Równo‑
cześnie Chiny stały się od 2016 roku pierwszym partnerem handlowym
Niemiec w wymiarze globalnym, a wartość ich obrotów wzajemnych
w 2018 roku wyniosła 199,3 mld EUR. Niemcy, traktując priorytetowo
współpracę europejską i transatlantycką, włączyły się aktywnie w ko‑
operację zarówno z Rosją w ramach projektu tzw. Unii Euroazjatyckiej
(2015)42, jak i z Chinami, poprzez udział w chińskiej Inicjatywie Nowego
Szlaku Jedwabnego (One Belt and One Road – 2013). Warto zaznaczyć,
że przez rozbudowany szlak kolejowy z Chin przez Rosję i Polskę do
największego europejskiego portu rzecznego nad Renem w Duisburgu
w Niemczech jest przewożonych ok. 30% wszystkich towarów chińskich
dla całej Europy Zachodniej i Północnej43.
Rozwój dalszej współpracy niemiecko‑rosyjskiej u schyłku drugiej
dekady w XXI wieku może jednak nastąpić dopiero po rozwiązaniu
konfliktu rosyjsko‑ukraińskiego. Już w układzie koalicyjnym CDU/CSU
i SPD z 7 lutego 2018 roku stwierdzono m.in.: „Niemcy wyrażają duże
zainteresowanie dobrymi stosunkami z Rosją oraz bliską współpracą
w kierunku zabezpieczenia pokoju oraz regulacji wszelkich wyzwań
międzynarodowych. Rosja jest naszym największym sąsiadem europej‑
skim, wraz z którym chcemy gwarantować pokój w Europie, integralność
40 Por. T. Sommer: China First. Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert. Ham‑
burg 2019, s. 295–425.
41 Szerzej zob. M. Lubina: Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja–Chiny 1991–2014. Kraków
2014, s. 541–552.
42 E. Cziomer: Stanowisko Niemiec wobec współpracy z Rosją…
43 E. Cziomer: Stanowisko Niemiec wobec chińskiej Inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.
W: Polityka i gospodarka. Teoria i praktyka. Red. J. Dzwończyk. Kraków 2019, s. 319–328.
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wszystkich granic i suwerenność wszystkich państw tylko na zasadach
KBWE. […] Dlatego wyrażamy ubolewanie, że polityka Rosji wyraźnie
cofnęła się na polu przestrzegania praw człowieka. Poprzez sprzeczną
z prawem międzynarodowym aneksję Krymu oraz interwencję w Ukra‑
inie Wschodniej Rosja naruszyła europejski ład pokojowy […]. Niemcy
i Francja będą się nadal intensywnie angażowały w rozwiązanie konfliktu
w Ukrainie Wschodniej oraz wdrożenie porozumień z Mińska […]. Rosja,
jak również Ukraina muszą wypełnić swe zobowiązania wynikające
z porozumień mińskich. W wypadku wdrożenia porozumień z Mińska
jesteśmy gotowi do cofnięcia sankcji i w tym celu przeprowadzimy
rozmowy z naszymi partnerami europejskimi. Podtrzymujemy mocno
wizję wspólnego obszaru gospodarczego od Lizbony po Władywostok.
Obie strony i cała Europa mogą na tym skorzystać. Celem naszej polityki
wobec Rosji pozostaje powrót do zaufania oraz pokojowego wyważenia
interesów w stosunkach wzajemnych, co ponownie umożliwi powstanie
bliskiego partnerstwa”44.
W latach 2018–2019, mimo kilku spotkań „formatu normandzkiego” na
różnych szczeblach roboczych, nie osiągnięto żadnych istotnych efektów
w rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego. Po wygraniu wyborów prezydenckich na Ukrainie przez Wołodymyra Zełenśkiego wiosną 2019 roku oraz
osłabieniu się pozycji wewnątrzpolitycznej w Niemczech kanclerz Merkel
inicjatywę przygotowania szczytu spotkania „formatu normandzkiego”
na najwyższym szczeblu w Paryżu zapowiedział w lecie 2019 roku fran‑
cuski prezydent Emmanuel Macron.
W nowszych analizach niemieckich podkreśla się decydujące zna‑
czenie rywalizacji USA–Chiny dla przyszłego kształtu multilateralnego
porządku międzynarodowego. W jego kształtowaniu dużą rolę będzie od‑
grywała Rosja i jej relacje z UE, z uwzględnieniem szczególnego udziału
Niemiec i Francji. Niezależnie od trwającego zmierzchu międzynarodowej
dominacji USA kraje UE, w tym również Niemcy, winny dążyć, mimo
wielu wyzwań i trudności, do kontynuowania korzystnej współpracy
transatlantyckiej z USA45.

44 Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19. Legislaturperiode.
[Berlin 2018], s. 149–150. Tłumaczenie własne – E.C.
45 Por. T. Jäger: Das Ende des amerikanischen Zeitalters. Deutschland und die neue Weltordnung. Zürich 2019, s. 141–178.
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Konkluzja
Polityka Niemiec wobec Rosji warunkowana jest wieloma wyznacznikami
wewnętrznymi i międzynarodowymi w obu krajach, stanowiąc ważny
element polityki europejskiej, transatlantyckiej i euroazjatyckiej. W dru‑
giej dekadzie XXI wieku Russlandpolitik istotnie się zmieniła ze względu
na rozejście się interesów bezpieczeństwa Rosji oraz USA i UE w kryzysie
ukraińskim, w tym zwłaszcza w wyniku aneksji przez Rosję Krymu oraz
wsparcia separatystów w Donbasie w 2014 roku. Niemcy, próbując wraz
z Francją doprowadzić do przezwyciężenia tego kryzysu, popierały z jed‑
nej strony sankcje zachodnie wobec Kremla, a z drugiej od 2015/2016 roku
rozbudowywały współpracę polityczno‑gospodarczą z Rosją. Polityka
nowej administracji USA prezydenta Trumpa America first miała również
ostrze antyniemieckie. Wynikało to dodatkowo z rywalizacji polityczno
‑gospodarczej USA z Chinami w latach 2018–2019 roku, której skutki nie
odpowiadały interesom gospodarczo‑handlowym Niemiec. Niemcy, jako
czołowe państwo UE oraz bliski partner gospodarczy Rosji i Chin, zabie‑
gały aktywnie z Francją w Brukseli o umocnieniem pozycji UE wobec
USA oraz Rosji i Chin w toku tworzenia się nowego multilateralnego
porządku międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku.
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Reasons and Consequences of the Changes in Germany’s Policy
Towards Russia in the Second Decade of the 21st Century
Summary: The article addresses the important problem of showing the premises for
changes and consequences in Germany’s policy towards Russia in the second decade of
the 21st century. These include the following problems: a) the important determinants of
Germany’s policy towards Russia, b) its main three development phases in 2009/2010–2013,
2013–2017 and 2017/2018–2019 c) the international challenges of Germany’s policy towards
Russia, with particular emphasis on the role of the ruling teams in both countries headed
by Chancellor A. Merkel and President W. Putin. The main thesis of the article is: changes
in Germany’s policy vis‑à‑vis Russia resulted chiefly from the gradual transition of Putin’s
team to confrontation with the USA, NATO and the EU since 2008/2009, which culminated
in the annexation of the Crimea by the Kremlin – as well as the support of pro‑Russian
separatists in Donbas (2014). Germany together with France played an active role in at‑
tempts to restore peace in Donbas (Minsk II Agreement), which, however, did not bring
peace, but merely „froze the Ukrainian conflict” until 2019. Germany has been involved in
both developing EU sanctions against Russia, but since 2015/2016, it has again broadened
and expanded its cooperation with Russia, which in turn collaborates closely with the
PRC. The policy of America First by President D. Trump in 2018–2019, primarily aimed at
weakening the growth of the economic and political position and the global significance
of the PRC, indirectly also affects Germany’s strong trade and economic ties with China.
This puts Germany facing a number of new challenges in its policy towards Russia in
the context of Beijing and Moscow’s involvement in building an anti‑Western multipolar
order, which is aimed at weakening the US dominance.
Key words: Germany, Russia, politics, changes and consequences, second decade of the
21st century
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Prawicowy ekstremizm
jako zagrożenie dla demokratycznych
standardów w Niemczech

Ekstremizm jest wyznawaniem, propagowaniem, a także narzucaniem
otoczeniu skrajnych poglądów (od łacińskiego przymiotnika extremus,
tłumaczonego jako: krańcowy, skrajny i również jako: najstraszniejszy,
najgorszy, najbardziej niebezpieczny, najbardziej pogardzany)1 przez po‑
jedyncze osoby (w tym polityków), grupy, ruchy społeczne, organizacje
(w tym partie polityczne), a nawet narody, poprzez oddziaływanie róż‑
nymi kanałami na intelekt, psychikę i podświadomość ludzi. Ekstremiści
uciekają się nierzadko do niedemokratycznych, radykalnych, a nawet
drastycznych metod i środków, takich jak przemoc, terror, w tym zama‑
chy, przewroty, destabilizując sytuację wewnętrzną w danym państwie,
a niekiedy także międzynarodową. Ze względu na to, że jest to pojęcie
wielowymiarowe i wieloaspektowe, owo hołdowanie skrajnym poglądom
dotyczyć może kwestii zarówno światopoglądowych, ideologicznych,
jak i polityczno‑ustrojowych. Cele, jakie starają się ekstremiści osiągnąć,
odnoszą się w związku z tym do polityki, gospodarki, ideologii, spraw
społecznych, kulturowych, w tym przede wszystkim do religii etc. Zdanie
to implikuje typologię form ekstremizmu, wśród których obecnie prym
wiedzie ekstremizm polityczny, a tuż za nim ekstremizm religijny.
Biorąc pod uwagę cele oraz wyznawane wartości, badacze i specjaliści
odnoszą ekstremizm najczęściej do poglądów reprezentowanych przez
skrajną prawicę (ugrupowania nacjonalistyczne, rasistowskie, klerykalne,
faszystowskie itp.) oraz przez skrajną lewicę (ruchy anarchistyczne, komu‑
nistyczne, maoistowskie itp.). Oprócz tego za ekstremistyczne uznawane
są wszelkie ugrupowania terrorystyczne i militarystyczne. W sprawo1 R. Tokarczyk: Rozważania nad pojęciem ekstremizmu. „Annales Universitatis Mariae
Curie‑Skłodowska. Sectio G: Ius” 2003/2014, t. 50/51, s. 256.
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zdaniach i raportach sporządzanych na ten temat przez służby bezpie‑
czeństwa w Niemczech wyróżnia się ekstremizm prawicowy, lewicowy
i islamizm2.
Ekstremiści prawicowi negują fundamentalną zasadę równości
wszystkich ludzi i dążą do wzbudzenia niechęci, wręcz wrogości, wobec
ludzi wyznających inne poglądy (w tym inną religię), inaczej wyglądają‑
cych (rasa, kolor skóry); są antydemokratyczni i prokapitalistyczni. Często
wśród haseł propagandowych skrajnej prawicy w państwach europej‑
skich pojawia się także kontestacja istniejącego porządku prawnego, ne‑
gacja procesu integracji europejskiej, a przede wszystkim sprzeciw wobec
przyjmowania imigrantów, wynikający ze wspomnianego braku empatii
i zrozumienia dla odmienności oraz braku akceptacji wielokulturowości.
Z konstytucyjno‑prawnego i politycznego punktu widzenia każdy
ekstremizm jest sprzeczny z zasadami i regulacjami obowiązującymi
w demokratycznym państwie prawa. Działalność ekstremistów łamie
zasady demokratycznych konstytucji (zmierza bowiem do obalenia po‑
rządku konstytucyjnego) i stawia się w opozycji do partii systemowych.
Skrajna prawica nie jest w Niemczech zjawiskiem nowym. Już
w 1968 roku w wyborach do landtagu Badenii‑Wirtembergii Narodowo
‑Demokratyczna Partia Niemiec (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – NPD)3 zdobyła 9,8% głosów. Jeszcze przed kryzysem migracyj‑
nym, bo w 2014 roku, ówczesny minister spraw wewnętrznych Thomas
de Maizière mówił o nasilaniu się wrogości wobec cudzoziemców oraz
o nagonkach skrajnych prawicowców na osoby ubiegające się w Niem‑
czech o azyl4. Dwa lata wcześniej, w listopadzie 2012 roku, minister
spraw wewnętrznych Hans‑Peter Friedrich dokonał oficjalnego otwarcia
utworzonego w 2011 roku Wspólnego Centrum ds. Zwalczania Ekstre‑
mizmu i Terroryzmu (Gemeinsames Extremismus‑ und Terrorismusabwehrzentrum), które wcześniej nosiło nazwę Wspólne Centrum
ds. Zwalczania Prawicowego Ekstremizmu / Prawicowego Terroryzmu
(Gemeinsames Abwehrzentrum Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus)
w Kolonii. W pracach instytucji uczestniczą przedstawiciele 40 urzędów
2 Por. raporty na temat ochrony wartości konstytucyjnych (Verfassungsschutzberichte)
opracowane przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji za lata 2016–2019. Raporty te
wskazują na potencjalne zagrożenia demokracji, wolności i bezpieczeństwa z trzech źró‑
deł: ekstremizmu, terroryzmu i aktów szpiegostwa.
3 Więcej na temat NPD zob. A. Trzcielińska‑Polus: Aktywność polityczna NPD we
wschodnich krajach związkowych RFN. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4,
s. 101–114.
4 I.‑D. Metzner: Ekstremizm śmiertelnym zagrożeniem dla Niemiec. https://www.dw.com/
pl/ekstremizm‑%C5%9Bmiertelnym‑zagro%C5%Bceniem‑dla‑niemiec/a‑17719572 [data do‑
stępu: 30.08.2019].
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federalnych i landowych zajmujących się ochroną ładu konstytucyjnego
i zapewnieniem bezpieczeństwa w RFN oraz Europolu.
W połowie 2019 roku w niemieckich mediach pojawiły się głosy, że
służby bezpieczeństwa w ostatnich latach nie doceniały zagrożenia
ze strony prawicowego ekstremizmu, a niemiecka policja „utraciła
widzenie w prawym oku”5. Na łamach lewicowo‑liberalnej gazety
„Süddeutsche Zeitung” pisano np.: „Przez dziesięciolecia uwaga policji
i tajnych służb była skoncentrowana na części lewicy gotowej do [użycia]
przemocy. Później – również na potencjalnie lub faktycznie walczących
islamistach. Prawicowi ekstremiści znacznie rzadziej trafiali pod lupę
funkcjonariuszy”6.
Do niedawna ugrupowania (w tym partie) ultraprawicowe w Niem‑
czech nie cieszyły się dużym poparciem społecznym, co znajdowało
odzwierciedlenie głównie podczas wyborów. Takie partie, jak Narodowo
‑Demokratyczna Partia Niemiec, Niemiecka Unia Ludowa (Deutsche
Volksunion – DVU) czy Republikanie7, nie mogły liczyć na przekrocze‑
nie progu wyborczego i wejście do Bundestagu. Zmasowany napływ
imigrantów (szczególnie w latach 2015–2016) spowodował jednak nara‑
stanie, wręcz eskalację nastrojów skrajnie prawicowych i stał się jedną
z głównych przyczyn sukcesów wyborczych narodowo‑konserwatywnej
partii Alternatywa dla Niemiec (Alternative für Deutschland – AfD) oraz
dużego wzrostu atrakcyjności Młodej Alternatywy – młodzieżówki tej
partii. Wzmocnił także popularność saksońskiej Pegidy8. Alternatywa
dla Niemiec – eurosceptyczna i antyimigracyjna partia, która powstała
w 2013 roku – zdobyła w wyborach do Bundestagu w 2017 roku 12,6%
5 M. Fürstenau: Kommentar: Auf dem rechten Auge doch nicht blind. https://www.
dw.com/de/kommentar‑auf‑dem‑rechten‑auge‑doch‑nicht‑blind/a‑45726159‑0 [data dostę‑
pu: 16.09.2016].
6 S. Höll et al.: Der Fall Walter Lübcke. Süddeutsche Zeitung. 18.06.2019. https://www.
sueddeutsche.de/politik/luebcke‑mord‑1.4491201?reduced=true [data dostępu: 19.06.2019].
Cytaty z publikacji obcojęzycznych w tłumaczeniu własnym – A.T.P.
7 Partia NPD w pierwszej dekadzie XXI wieku zdobywała mandaty w parlamentach
krajowych (landtagach) we wschodnich krajach związkowych oraz odnosiła pewne suk‑
cesy w wyborach komunalnych (głównie do rad miast, gmin i powiatów). W 2004 roku
w koalicji z Niemiecką Unią Ludową (DVU) wprowadziła do landtagu Saksonii 12 depu‑
towanych, natomiast po wyborach w 2009 roku była tam reprezentowana przez 8 posłów.
W 2005 roku do landtagu Meklemburgii‑Pomorza Przedniego weszło z ramienia NPD
6 posłów, a w 2011 roku – 5. W 2016 roku partia NPD poniosła porażkę w wyborach lando‑
wych i utraciła ostatnią frakcję, jaką posiadała w landtagu Meklemburgii‑Pomorza Przed‑
niego. Próby delegalizacji partii przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe nie
powiodły się.
8 Pegida – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Patrio‑
tyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu) – stowarzyszenie powstałe w 2014
roku z siedzibą w Dreźnie.
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głosów i stała się silną opozycją wobec koalicji rządzącej. Analizując
nastroje polityczne w 2019 roku, stwierdzić należy, że poparcie dla AfD
w społeczeństwie niemieckim rośnie. Świadczą o tym m.in. wyniki, jakie
uzyskała ta partia w wyborach do parlamentów krajowych (landtagów)
Saksonii i Brandenburgii z 1 września 2019 roku. W obu wymienionych
krajach związkowych AfD stała się drugą siłą polityczną i najsilniejszym
ugrupowaniem opozycyjnym. W Saksonii partia uzyskała 27,5% głosów
(co przełożyło się na 37 mandatów w liczącym 119 posłów landtagu VII kadencji), a w Brandenburgii – 23,5% głosów (23 mandaty w land‑
tagu składającym się z 88 deputowanych). Uzyskane wyniki pozwalają
na konstatację, że na wschodzie Niemiec Alternatywa dla Niemiec staje
się – podobnie jak chadecy i socjaldemokraci – partią masową.
Należy ponadto potwierdzić opinię wielu obserwatorów niemieckiej
sceny politycznej, że oblicze prawicowego ekstremizmu w RFN ulega
w ostatnich latach zmianie. Chodzi nie tylko o to, że ekstremiści wyko‑
rzystują nowoczesne środki komunikowania (w tym przede wszystkim
media społecznościowe)9 do agitacji, propagowania swoich idei i porozu‑
miewania się, że stają się coraz bardziej agresywni i rośnie liczba popeł‑
nianych przez nich przestępstw (szczególnie motywowanych ksenofobią),
ale także o to, iż coraz więcej tzw. przeciętnych, powszechnie szanowa‑
nych obywateli, w tym przedstawicieli klasy średniej, zaczyna deklarować
wrogie nastawienie wobec obcokrajowców czy przejawia skłonność do
przemocy. W szeregach grup i siatek ekstremistów coraz częściej znaleźć
można policjantów, żołnierzy Bundeswehry10, prawników czy polityków.
W kręgach tych następuje radykalizacja postaw społecznych.
Kilka tygodni po zamachu przeprowadzonym ze skutkiem śmier‑
telnym w Hesji na prawicowego polityka Waltera Lübckego (CDU)11
zwołana została 27 czerwca 2019 roku w Bundestagu – na wniosek frakcji
CDU/CSU i SPD – Godzina Aktualności (Aktuelle Stunde) zatytułowana
„Obrona naszej demokracji – przeciwko nienawiści i przemocy ze strony
prawicowego ekstremizmu”. Były przewodniczący SPD Sigmar Gabriel,
występując podczas tej debaty, stwierdził m.in.: „Wrogowie demokracji
9 Np. Youtube‑Kanal‑Volkslehrer posiadający na początku 2019 roku 60 tys. sub‑
skrybentów. Por.: Verfassungsschutzbericht 2018, s. 61. https://www.verfassungsschutz.de/
embed/vsbericht‑2018.pdf [data dostępu: 15.09.2019].
10 Zob. na ten temat np. odpowiedź rządu federalnego na interpelację posłanki Ulli
Jelpke i innych posłów frakcji Lewicy: Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode, Drucksa‑
che 18/13644, 26.09.2017, Rechtsextreme Vorkommnisse und Verdachtsfälle in der Bundes‑
wehr im Jahr 2017.
11 Walter Lübcke był szefem administracji rejencji Kassel. Został zastrzelony na po‑
czątku czerwca 2019 roku przed swoim domem przez 45‑letniego mężczyznę o skrajnie
prawicowych poglądach.
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stoją nigdzie indziej, tylko z prawa”12, a minister spraw wewnętrznych
Horst Seehofer przyznał, że prawicowy ekstremizm stwarza w RFN
ogromne zagrożenie dla państwa i jego mieszkańców. Zadeklarował
bezwzględne zwalczanie tej ideologii i jej przejawów13. Także Christine
Lambrecht, minister sprawiedliwości Niemiec, domagała się, aby zdecydo‑
wanie wzmóc działania sił stojących na straży bezpieczeństwa przeciwko
prawicowym ekstremistom, którzy stwarzają realne zagrożenie i którym
należy dać odpór14. Wymieniła przy tym ugrupowania, które w ostatnim
czasie znalazły się pod specjalnym nadzorem służb bezpieczeństwa.
Były to:
– Narodowosocjalistyczne Podziemie (Nationalsozialistischer Unter‑
grund – NSU), ujawnione w 2011 roku, którego członkowie mordowali cudzoziemców w pierwszej dekadzie XXI wieku15; zdemaskowa‑
nie NSU wywołało szok i protesty niemieckiej opinii publicznej wobec
opieszałości służb bezpieczeństwa;
– neonaziści;
– Obywatele Rzeszy (Reichsbürger), nieuznający Republiki Federalnej
Niemiec za państwo (odwołujący się do istnienia III Rzeszy w grani‑
cach z 1937 roku); ich liczba szacowana była w 2018 roku na ok. 19 tys.
członków, a najwięcej przestępstw przez nich popełnionych odnotowa‑
no w Bawarii16;
– ugrupowanie Rewolucja Chemnitz (Revolution Chemnitz), którego
członkowie atakowali brutalnie we wrześniu i październiku 2018 roku
cudzoziemców w Chemnitz17.
12 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode, 107. Sitzung, Plenarprotokoll, Berlin, den
27. Juni 2019, s. 13181.
13 Ibidem, s. 13165–13166; J. Lepiarz: Seehofer w Bundestagu: prawicowy radykalizm jest
skrajnie niebezpieczny. https://www.dw.com/pl/seehofer‑w‑bundestagu‑prawicowy‑radyka
lizm‑jest‑skrajnie‑niebezpieczny/a‑49381285 [data dostępu: 11.09.2019].
14 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode, 107. Sitzung…, s. 13169 („Wir müssen den
Verfolgungsdruck der Sicherheitsbehörden auf Rechtsextremisten massiv erhöhen”).
15 M. Tomczak: Radykalizm prawicowy w RFN. „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012,
nr 72, s. 1.
16 Verfassungsschutzbericht 2016. Fakten und Tendenzen – Kurzzusammenfassung, s. 15.
https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2016‑kurzzusammenfassung.pdf [data
dostępu: 5.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2018, s. 103. https://www.verfassungsschutz.de/
embed/vsbericht‑2018.pdf [data dostępu: 15.09.2019]. Obywatele Rzeszy nie uznają instytu‑
cji państwa, nie respektują prawa niemieckiego, odmawiają płacenia podatków, składek
na ubezpieczenie społeczne i mandatów.
17 Revolution Chemnitz uznana została za grupę terrorystyczną, planującą zbrojnie
obalić demokratyczny porządek w Niemczech. Pod koniec września 2019 roku rozpoczął
się proces ośmiu członków tego ugrupowania, zakończony skazaniem ich na kilkuletnie
kary więzienia. W tym kontekście warto wspomnieć także o powstałym w 2009 roku
Ruchu Obywatelskim Pro Chemnitz (Bürgerbewegung Pro Chemnitz) liczącym w 2019 roku
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Dodatkowo w 2019 roku Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (Bun‑
desamt für Verfassungsschutz – BfV), monitorujący działalność organi‑
zacji ekstremistycznych, uznał antyimigrancki Ruch Identytarystyczny
(Identitäre Bewegung – IB) – niemiecką gałąź powstałego we Francji ugru‑
powania – za obiekt wymagający obserwacji z użyciem pełnego zestawu
środków wywiadowczych. Szacuje się, że IB liczy w Niemczech ok. 600
członków. Dąży on do „wyłączenia osób pochodzenia pozaeuropejskiego
z dobrodziejstw demokracji oraz domaga się ich dyskryminacji w sposób
naruszający ich ludzką godność”18.
Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wymiar prawicowego
ekstremizmu w Niemczech w 2019 roku i jakie są jego główne nurty,
autorka dokonała analizy raportów nt. zagrożeń porządku konstytucyj‑
nego w Niemczech (Verfassungsschutzberichte), w tym przede wszystkim
rozdziałów poświęconych ekstremizmowi. Raporty te są sporządzane
i publikowane co roku (jako tzw. system wczesnego ostrzegania) przez
Federalny Urząd Ochrony Konstytucji we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych. W dalszej części opracowania zostały zestawione
dane z raportów z lat 2016–2019, zawierających informacje od 2015 roku,
tj. od roku, kiedy rozpoczął się masowy napływ imigrantów do Niemiec.
Dnia 4 lipca 2017 roku zaprezentowano w Niemczech raport poświę‑
cony głównie ekstremizmowi w 2016 roku (dane te zostały porównane
z danymi za rok poprzedni). Minister spraw wewnętrznych de Maizière
wskazał wówczas na szacunki mówiące o działalności ok. 12,1 tys.
prawicowych ekstremistów, ok. 8,5 tys. ekstremistów lewicowych oraz
ok. 680 islamistów. Wniosek, jaki został sformułowany na podstawie tego
raportu, był następujący: w Niemczech zaczyna ujawniać się coraz więk‑
szy ekstremizm, a ekstremiści z różnych ugrupowań stają się bardziej
agresywni.
W raporcie za 2017 rok, opublikowanym w lipcu 2018 roku przez Fede‑
ralny Urząd Ochrony Konstytucji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
mowa jest już o 24 tys. prawicowych ekstremistów, ok. 30 tys. lewicowych
ekstremistów (skupionych głównie w organizacjach marksistowsko
‑leninowskich) i ok. 26 tys. ekstremistów będących członkami organizacji
ok. 6 tys. członków. Zdobywając głosy w wyborach lokalnych, Ruch był reprezentowany
m.in. w radzie miasta. Jednak największą aktywność i rozgłos uzyskał w sierpniu i wrześ‑
niu 2018 roku, organizując demonstracje i zamieszki po tym, jak w nocy z 25 na 26 sierpnia
tego roku Niemiec został pchnięty nożem przez Syryjczyka i Irakijczyka, którzy przybyli
do Niemiec w czasie kryzysu uchodźczego. Pod koniec 2018 roku Ruch został uznany za
organizację prawicowo‑ekstremistyczną.
18 Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech: Ruch Identytarystyczny to prawicowi ekstremiści. Forsal. 12.07.2019. https://forsal.pl/artykuly/1421678,urzad‑ochrony‑konstytucji‑w‑nie
mczech‑ruch‑identytarystyczny‑to‑prawicowi‑ekstremisci.html [data dostępu: 31.08.2019].
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i związków o korzeniach islamskich (np. salafici, organizacja Millî Görüş)19.
Najwięcej przestępstw (ok. 20 tys.) popełnili w poddanym analizie roku
prawicowi ekstremiści, ale lewicowym ekstremistom przypisano najwię‑
cej przestępstw z użyciem przemocy (aż 1,648 tys. takich przypadków)20.
Raport dotyczący 2018 roku upubliczniony został przez ministra spraw
wewnętrznych Horsta Seehofera oraz szefa Urzędu Ochrony Konstytucji
Thomasa Haldenwanga 27 czerwca 2019 roku. W raporcie określono liczbę
prawicowych ekstremistów na ponad 24 tys. osób, spośród których ponad
połowę uznano za osoby skłonne do użycia przemocy. Tę liczbę Seehofer
określił mianem rekordowej.
Tabela 1. Przestępstwa motywowane politycznie popełnione przez prawicowych
i lewicowych ekstremistów
Wyszczególnienie
1

Liczba przestępstw motywowanych
politycznie

Liczba przestępstw z użyciem
przemocy

Liczba przestępstw z użyciem
przemocy wobec cudzoziemców

Liczba przestępstw przeciwko
lewicowym ekstremistom

Rok

Prawicowy
ekstremizm

Lewicowy
ekstremizm

2

3

4

2015

21 933

5 620

2016

22 471

5 230

2017

19 467

6 393

2018

19 409

4 622

2015

1 408

1 608

2016

1 600

1 201

2017

1 054

1 648

2018

1 088

1 010

2015

918

–

2016

1 190

–

2017

774

–

2018

821

–

2015

250

–

2016

252

–

2017

98

–

2018

113

–

19 W 2018 roku niemieckie służby alarmistycznie informowały o szacunkach doty‑
czących liczby islamistów przebywających na terenie Niemiec, sięgającej 26,5 tys. osób
wobec 25,8 tys. w roku 2017.
20 Pewne wyjaśnienie tak znacznego wzrostu przestępstw popełnionych przez eks‑
tremistów lewicowych stanowi szczyt G‑20, jaki odbył się w lipcu 2017 roku w Hambur‑
gu, podczas którego doszło w mieście do licznych brutalnych zamieszek, wywołanych
głównie przez działaczy organizacji lewicowych protestujących przeciwko kapitalizmowi.
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cd. tab. 1
1

Liczba przestępstw przeciwko
prawicowym ekstremistom

Szacowana liczba ekstremistów

Szacowana liczba ekstremistów
gotowych do użycia przemocy

2

3

4

2015

–

833

2016

–

542

2017

–

264

2018

–

2015

22 600

26 700

289

2016

23 100

28 500

2017

24 000

29 500

2018

24 100

32 000

2015

11 800

7 700

2016

12 100

8 500

2017

12 700

9 000

2018

12 700

9 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Verfassungsschutzbericht 2016. Fakten und Tendenzen –
Kurzzusammenfassung. https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2016‑kurzzusammen
fassung.pdf [data dostępu: 5.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2017. Fakten und Tendenzen – Kurzzusammenfassung. https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2017‑kurzzusammenfas
sung.pdf [data dostępu: 14.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2018. Fakten und Tendenzen – Kurz
zusammenfassung. https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2018‑kurzzusammenfass
ung.pdf [data dostępu: 15.09.2019].

Analizując dane zawarte w tabeli 1, należy stwierdzić, że liczebność
lewicowych ekstremistów przewyższa szacowaną liczbę ekstremistów
prawicowych. Jednakże liczba ekstremistów gotowych do stosowania
przemocy oraz liczba popełnianych przestępstw z motywów politycznych
każe upatrywać większego niebezpieczeństwa po stronie prawej. Najwięk‑
szy wzrost – o 80% – liczby przestępstw prawicowych ekstremistów prze‑
ciwko cudzoziemcom dokonanych z użyciem przemocy nastąpił w 2015
roku, tj. w roku otwarcia granic dla imigrantów przez kanclerz Angelę
Merkel. W roku 2016 wzrost tej kategorii przestępstw wyniósł prawie
30%, by w kolejnych latach wykazywać tendencję spadkową. Największy
wzrost liczby przestępstw popełnionych przez lewicowych ekstremistów
z użyciem przemocy widoczny jest w 2017 roku, co spowodowane było
przede wszystkim kontestowaniem szczytu G‑20 w Hamburgu. W tymże
roku liczba tej kategorii przestępstw prawicowych ekstremistów spadła
o ponad 34%, po wzroście w 2016 roku o 13,6%.
Dane zawarte w tabeli 2 wskazują, że wśród prawicowych ekstremi‑
stów dominują neonaziści. Zmniejszeniu ulega natomiast liczebność człon‑
ków NPD. Nacjonalistyczna partia Prawica (Die Rechte) powstała w 2012
roku z inicjatywy byłych działaczy partii Unia Ludowa (Die Volksunion)
niegodzących się na fuzję z NPD. Partia ta protestuje głównie przeciwko
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islamizacji Niemiec (w tym: sprzeciwia się budowie nowych meczetów
oraz otwieraniu nowych domów dla azylantów). Podczas demonstracji
organizowanych przez aktywistów Unii Ludowej wyrażany jest także
protest przeciwko procesowi globalizacji oraz poparcie dla zagrożonych
w Niemczech – ich zdaniem – wartości rodzinnych. Ruch Obywatelski
na rzecz Północnej Nadrenii‑Westfalii (Bürgerbewegung pro Nordrhein
‑Westfalen) stanowi przykład jednego z wielu ruchów obywatelskich,
zorganizowanych przez przedstawicieli klasy średniej. Ugrupowanie
to – do marca 2019 roku nazywane partią, a obecnie związkiem (Verein) –
podczas organizowanych demonstracji i kongresów sprzeciwia się przede
wszystkim islamizacji RFN21. Partia Trzecia Droga (Der III. Weg), która
utworzona została w 2013 roku, posiadała w 2018 roku 18 regionalnych
grup bazowych (Stützpunkte). Szczególnie aktywna była grupa w Plauen
w Saksonii.
Tabela 2. Ugrupowania prawicowo‑ekstremistyczne w Niemczech
Ugrupowanie

Rok
2015

2016

2017

2018

Neonaziści

5 800

5 800

6 000

bd.

Nationaldemokratische Partei
Deutschlands – NPD (Narodowo
‑Demokratyczna Partia Niemiec)

5 200

5 000

4 500

4 000

Die Rechte (Prawica)

650

700

650

600

Bürgerbewegung pro NRW
(Ruch Obywatelski na rzecz Północnej
Nadrenii‑Westfalii)

500

500

400

bd.

Der III. Weg (Trzecia Droga)

300

350

500

530

3 200

3 500

4 000

bd.

Pozostałe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Verfassungsschutzbericht 2016. Fakten und Tendenzen – Kurzzusammenfassung; https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2016‑kurzzu
sammenfassung.pdf [data dostępu: 5.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2017. Fakten und Tendenzen –
Kurzzusammenfassung; https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2017‑kurzzusammen
fassung.pdf [data dostępu: 14.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2018. Fakten und Tendenzen –
Kurzzusammenfassung; https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2018‑kurzzusammen
fassung.pdf [data dostępu: 15.09.2019].

W odniesieniu do jakich spraw uwidaczniają się kontrowersyjne za‑
chowania prawicowych ekstremistów? Dotyczą one m.in.:
– relatywizacji zbrodni nazistowskich, w tym negowania Holokaustu;
– odwoływania się do tradycji wielkich, silnych Niemiec;
21 I. Janicka: Nastroje prawicowo‑ekstremistyczne społeczeństwa niemieckiego. „Przegląd
Politologiczny” 2016, nr 3, s. 149.
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– agitacji do podejmowania działań przeciwko imigrantom, przede
wszystkim do ataków na azylantów i ośrodki, w których mieszkają;
– wrogości wobec islamu (Islamfeindlichkeit); w roku 2018 roku odnotowa‑
no ponad 800 ataków na muzułmanów w Niemczech;
– przestępstw na tle antysemickim22.
Formalne i nieformalne ugrupowania prawicowych ekstremistów
wykorzystują lęki w społeczeństwie związane z terroryzmem islamskim,
wzbudzając niechęć i wrogość wobec imigrantów, przede wszystkim
muzułmanów. Uważają, że napływ imigrantów i uchodźców – określany
mianem zalewu obcego żywiołu (Überfremdung) – stwarza zagrożenie dla
niemieckiej tożsamości narodowej.
Minister Seehofer, przemawiając 27 czerwca 2019 roku w Bundestagu
podczas wspomnianej wcześniej Godziny Aktualności, zapowiedział:
„Zero tolerancji dla wrogości wobec cudzoziemców! Zero tolerancji wobec
haseł propagujących nienawiść! Zero tolerancji dla antysemityzmu!”23.
Stwierdził też, że nie zabrania się ludziom w Niemczech opowiadania się
po prawej czy lewej stronie, ale nie ma przyzwolenia na ksenofobiczne
i rasistowskie zachowania.
Podatny grunt znalazła skrajna prawica przede wszystkim w byłej
NRD24. Przyczyną są bezsprzecznie specyficzne uwarunkowania panu‑
jące we wschodniej części Niemiec: dwie następujące po sobie dyktatury
w przeszłości oraz brak przeprowadzonej po wojnie debaty publicznej
dotyczącej odpowiedzialności za zbrodnie nazizmu – brak rozliczenia
z narodowym socjalizmem. Efektem tego było i pozostaje w społeczeń‑
stwie wschodnich landów m.in. odmienne od zachodnioniemieckiego
podejście do niemieckiej winy z czasów II wojny światowej. Wśród
innych determinant sprzyjających zdobywaniu poparcia przez skrajną
prawicę we wschodnich krajach federacji wymienić należy także niższy
poziom rozwoju gospodarczego i nadal niższą stopę życiową ludności
w porównaniu do zachodniej części Niemiec, co generuje niezadowolenie
i frustrację społeczeństwa trzydzieści lat po zjednoczeniu i obietnicy
złożonej przez Helmuta Kohla dotyczącej „kwitnących krajobrazów”.
22 W 2018 roku prawicowi ekstremiści dokonali 48 przestępstw z użyciem przemocy
z antysemickich pobudek. Por. Verfassungsschutzbericht 2018…, s. 26.
23 Deutscher Bundestag – 19 . Wahlperiode, 107. Sitzung…, s. 13165.
24 Potwierdza ten fakt m.in. raport Krajowego Urzędu Ochrony Konstytucji i MSW
w Saksonii zaprezentowany 14 maja 2019 roku. Stwierdza się w nim, że w Saksonii
mieszka 1/8 wszystkich znanych służbom bezpieczeństwa prawicowych ekstremi‑
stów niemieckich, przy czym systematycznie wzrasta liczba neonazistów. W 2018 roku
było ich w tym kraju związkowym 2,8 tys., spośród których 1,5 tys. przejawiało skłon‑
ność do użycia przemocy. Sächsischer Verfassungsschutzbericht 2018. https://www.verfas
sungsschutz.sachsen.de/download/2018_Verfassungsschutzbericht_08‑2019.pdf [data do‑
stępu: 13.09.2019].
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Paradoksalnie we wschodnich Niemczech mieszka znacznie mniej imi‑
grantów, w tym imigrantów muzułmańskich, niż w części zachodniej.
Z badań przeprowadzonych w 2019 roku przez Fundację Bertelsmanna
wynika, że 57% mieszkańców wschodnich Niemiec uważa islam za za‑
grożenie, a tylko 29% – za wzbogacenie25.
Tabela 3. Przestępstwa motywowane politycznie popełnione z użyciem przemocy
przez prawicowych ekstremistów (według krajów federacji)
Kraje federacji

Rok
2015

2016

2017

2018

Nadrenia Północna‑Westfalia

288

381

206

216

Saksonia

201

145

95

138

Berlin

132

150

100

121

Brandenburgia

128

165

121

119

Saksonia Anhalt

95

121

101

91

Meklemburgia‑Pomorze Przednie

94

79

84

43

Turyngia

73

106

71

66

Bawaria

91

113

68

63

Nadrenia‑Palatynat

45

50

30

51

Badenia‑Wirtembergia

71

44

39

48

Dolna Saksonia

89

101

42

47

Szlezwik‑Holsztyn

38

66

47

29

Hesja

20

23

16

25

Saara

13

8

15

18

Hamburg

25

28

15

11

5

12

4

2

Brema

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Verfassungsschutzbericht 2016. Fakten und Tendenzen – Kurzzusammenfassung. https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2016‑kurzzu
sammenfassung.pdf [data dostępu: 5.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2017. Fakten und Tendenzen – Kurzzusammenfassung. https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2017‑kurzzusam
menfassung.pdf [data dostępu: 14.09.2019]; Verfassungsschutzbericht 2018. Fakten und Tendenzen –
Kurzzusammenfassung. https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht‑2018‑kurzzusammen
fassung.pdf [data dostępu: 15.09.2019].

Dane zamieszczone w tabeli 3 potwierdzają konstatację, że ostoją
prawicowego ekstremizmu są wschodnie kraje federacji. Znajdująca się
25 G. Pickel: Religionsmonitor. Weltanschauliche Vielfalt und Demokratie. Wie sich religiöse Vielfalt auf die politische Kultur auswirkt. [Bertelsmann Stiftung] 2019, s. 13. https://www.
bertelsmann‑stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Religions
monitor_Vielfalt_und_Demokratie_7_2019.pdf [data dostępu: 16.09.2019]. W zachodnich
krajach federacji wskaźniki te wynosiły odpowiednio 50% i 36%.
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na pierwszym miejscu pod względem liczby popełnionych przestępstw
Nadrenia Północna‑Westfalia jest najludniejszym landem w skali całego
kraju. Liczy ok. 18 mln mieszkańców, podczas gdy całe Niemcy Wschod‑
nie zamieszkiwało w 2019 roku 13,6 mln osób26. Dodatkowo Nadrenia
Północna‑Westfalia stanowi największe skupisko muzułmanów w Niem‑
czech. Żyje tam 1,5 mln muzułmanów spośród ok. 5 mln w całej RFN.
*

*

*

Czy wobec przedstawionych danych można potwierdzić obawy poli‑
tyków, że prawicowy ekstremizm zagraża ładowi demokratycznemu
w Niemczech? Klaus Weber, profesor psychologii w Wyższej Szkole Nauk
Stosowanych w Monachium, pisze nawet, w swej książce pt. Resonanzverhältnisse, o faszyzacji Niemiec27. Z badań przeprowadzonych w 2019 roku
przez Fundację Bertelsmanna na temat religii i tolerancji w Niemczech
(Religionsmonitor) wynika, że większość społeczeństwa niemieckiego,
bo aż 89%, uważa demokrację za dobrą formę rządów i wysoko ocenia
zasady oraz wartości demokratyczne. Co ciekawe, osoby religijne wyżej
cenią demokrację niż niewierzący (za demokracją opowiedziało się
93% chrześcijan i 91% muzułmanów, a tylko 83% niewierzących)28.
Ekstremistyczna prawica występuje w Niemczech przede wszystkim
przeciwko imigracji i islamizacji, domagając się zmian w prawie azylo‑
wym i gloryfikując wartości narodowe. Świadczą o tym m.in. motta orga‑
nizowanych przez skrajną prawicę demonstracji. Oto kilka z nich, prze‑
jętych z odpowiedzi rządu na interpelację poselską frakcji partii Lewica
z 21 sierpnia 2019 roku: „Stop dla zalewu obcym żywiołem. Zapewnić
przyszłość naszym dzieciom”; „Zachować strony rodzinne. Wspierać ro‑
dziny. Kształtować przyszłość”; „Hanau i Frankfurt są naszymi miastami.
Precz z oszustami azylowymi i cudzoziemskimi przestępcami”; „Twierdza
Europa – o zachowanie naszej kultury”; „Chrońcie nasze dzieci! Wyższe
kary dla cudzoziemców kryminalistów”29. Nacjonalistyczne i ksenofo‑
biczne zachowania przybierają formę nie tylko pokojowych demonstracji,
ale także agresywnych ataków z użyciem przemocy.
Prawicowy ekstremizm stanowi bezsprzecznie znaczący problem
oraz wyzwanie dla służb bezpieczeństwa w Niemczech. Trwanie ładu
26 dpa/dom: Wschodnie Niemcy się wyludniają. Stan jak w 1905 roku. https://www.dw.com/
pl/wschodnie‑niemcy‑si%C4%99‑w yludniaj%C4%85‑stan‑jak‑w‑1905‑roku/a‑49153895 [data
dostępu: 15.09.2019].
27 K. Weber: Resonanzverhältnisse. Zur Faschisierung Deutschlands. Ein politisches Tagebuch. Hamburg 2018.
28 G. Pickel: Religionsmonitor…, s. 41.
29 Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Drucksache 19/12548, 21.08.2019, Rechtsextreme Aufmärsche im zweiten Quartal 2019, s. 2–4.
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demokratycznego w tym państwie uzależnione jest jednak głównie od
nastawienia większości społeczeństwa niemieckiego do ideologii ekstre‑
mistycznych i od jego kultury politycznej.
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Right-Wing Extremism as a Threat
to Democratic Standards in Germany
Summary: Right-wing extremism in Germany is hardly a new phenomenon, but it has
been changing in recent years. Right-wing extremists are becoming more aggressive
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and the number of violent crimes they commit is increasing. Right-wing extremists are
predominantly against immigration to Germany and Islamization. They are demanding
substantial changes in the asylum law and glorifying German national values. Formal
and informal groups of right-wing extremists take advantage of the fears of Islamic terror‑
ism, and they support hostility towards immigrants – primarily Muslims. The stronghold
of the right-wing extremism is in the Eastern states of the German Federal Republic. In
the paper, the Author is ruminating on the question whether right-wing extremism poses
a threat to the democratic order in Germany. A clear answer on the above-mention ques‑
tion could not be formulated. Right-wing extremism is undoubtedly both a significant
problem and a challenge for the German security service, and the democratic order
depends mainly on the attitudes of the majority of the German society and its political
culture.
Key words: right-wing extremism, Federal Republic of Germany, immigration, islamisa‑
tion, democracy
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Koncentracja medialna jako zagrożenie
dla współczesnej demokracji
w perspektywie doświadczeń niemieckich

Znaczenie i pojęcie koncentracji medialnej
W niemieckiej nauce o komunikowaniu (Kommunikationswissenschaft) za
główne tendencje rozwojowe we współczesnym komunikowaniu maso‑
wym uważa się cyfryzację (Digitalisierung), globalizację (Globalisierung)
i ekonomizację (Ökonomisierung)1. Cyfryzacja, zmieniając technologiczny
fundament działania mediów masowych, prowadzi do przeobrażeń
dotyczących nie tylko prasy, radia, telewizji i Internetu, ale także rynku
reklamy medialnej, odbiorców czy otoczenia instytucjonalno‑prawnego
mediów. Globalizacja z kolei wpływa na zmianę skali działania kon‑
cernów i firm medialnych, które inwestują w krajach całego świata. Ten
globalny wymiar aktywności inwestycyjnej staje się trwałym i ważnym
elementem strategii rozwojowej mocnych ekonomicznie firm i przed‑
siębiorstw medialnych. Ekonomizacja łączy się natomiast z prymatem
kryteriów ekonomicznych (maksymalizacją zysków) w działalności. Takie
kategorie, jak właśnie zysk, wielkość obrotów, obniżka kosztów, wpływy
z reklamy medialnej lub sponsoringu, stają się swoistym fetyszem warun‑
kującym poczynania firm i przedsiębiorstw medialnych, których oferta
jest ukierunkowana na zaspokajanie najbardziej typowych i popularnych
oczekiwań, gustów czy potrzeb odbiorców, co ma zagwarantować wysoki
poziom oglądalności, słuchalności, poczytności czy aktywności interne‑
towej. Często idzie to w parze z obniżeniem się standardów pracy dzien‑
1 G. Vove, S.S. Opitz, M. Dohle: Medienpolitische Weichenstellungen in Deutschland –
Rückblick und Vorausschau. „Medien & Kommunikationswissenschaft“ 2008, Jg. 56, H. 2,
s. 160–161.
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nikarzy schlebiających gustom swoich odbiorców, czego efektem są takie
zjawiska jak tabloidyzacja, personalizacja czy trywializacja medialnych
przekazów. Wymienione tendencje rozwojowe powodują w rezultacie
zasadnicze zmiany w narodowych systemach medialnych o charakterze
strukturalnym i funkcjonalnym2.
W przypadku niemieckiego systemu medialnego jednym z najważ‑
niejszych czynników powodujących jego przeobrażenia jest koncentracja
medialna, zwłaszcza w swoim wymiarze kapitałowym, faworyzująca
duże i mocne ekonomicznie koncerny medialne, zmieniające strukturę
rynku prasy, radia, telewizji i Internetu3. Ten wielowymiarowy proces
niesie bowiem istotne skutki dla samych mediów masowych, jak również
dla społeczeństwa. Koncentracja na rynku mediów nie ma jednorodnego
charakteru, nie przebiega linearnie i jest wysoce nierównomierna, za‑
równo w czasie, jak i pod względem geograficznym4.
Popularną definicję koncentracji medialnej sformułował Europejski
Instytut Mediów, uznając za jej istotę zdobycie wiodącej pozycji rynkowej
przez jedno lub kilka przedsiębiorstw medialnych w drodze fuzji, wsku‑
tek zawarcia umowy o przejęciu innych firm medialnych lub poprzez
zakup ich papierów wartościowych czy aktywów. Wyodrębniono przy
tym trzy zasadnicze typy koncentracji:
– poziomą (horyzontalną), oznaczającą aktywność kapitałową, technologiczną czy inwestycyjną na tym samym rynku, np. prasowym;
– pionową (wertykalną), obejmującą wymienione formy aktywności na
różnych etapach produkcji i dystrybucji oferty medialnej na różnych
obszarach geograficznych;
– krzyżową (diagonalną), dotyczącą pozycji koncernu medialnego na róż‑
nych rynkach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet)5.
Współcześnie proces koncentracji medialnej postrzega się również
jako skutek uboczny postępującej liberalizacji (globalizacji) rynku mediów
i dynamicznej konwergencji technologicznej, polegającej na wzajemnym
przenikaniu się technologii i usług charakterystycznych dla sektora me‑
diów elektronicznych, telekomunikacji i sektora tzw. nowych technologii.
Można zatem przyjąć, że dla zrozumienia istoty pojęcia koncentracji
2 Z. Oniszczuk: Niemieccy wydawcy prasowi wobec wyzwań cyfryzacji. „Zeszyty Praso‑
znawcze” 2016, nr 2, s. 443–444.
3 E. Stasiak‑Jazukiewicz: Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny. Warszawa
2013, s. 37–38, 207–208.
4 J. Kreft: Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej – potrzeba nowych rozwiązań. „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 6 (359), s. 74–75.
5 M. Jas‑Koziarkiewicz, E. Stasiak‑Jazukiewicz: Przeciwdziałanie koncentracji mediów
w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych. „Prze‑
gląd Politologiczny” 2018, nr 1, s. 247.
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medialnej szczególne znaczenie mają jej cztery wymiary: technologiczny,
ekonomiczny, własnościowy i społeczno‑polityczny. W ocenie skutków
koncentracji medialnej z pespektywy prawa antymonopolowego wska‑
zuje się na dominującą pozycję rynkową danego podmiotu (dominant
market position), natomiast pojęcie koncentracji własności mediów jest
odnoszone do tzw. dominującej pozycji opiniotwórczej danej firmy me‑
dialnej (dominant power of opinion)6. Tak rozumiana koncentracja własności
mediów wiąże się bezpośrednio ze społeczno‑polityczną funkcją mediów.
I to właśnie ten wielowymiarowy charakter decyduje o jej znaczeniu dla
demokratycznego państwa i społeczeństwa.
Złożoność procesu koncentracji medialnej wymaga więc wieloaspek‑
towej analizy prawnej, ekonomicznej, technologicznej, medioznawczej
i politologicznej, co stanowi nie lada wyzwanie w naukowej eksploracji
tego procesu.

Negatywne skutki koncentracji medialnej dla demokracji
Wysoki poziom koncentracji medialnej przejawiający się w dominacji
rynkowej, technologicznej i opiniotwórczej kilku firm czy koncernów
medialnych w skali danego kraju czy nawet w wymiarze globalnym jest
postrzegany przede wszystkim przez pryzmat zagrożenia dla tzw. plura‑
lizmu mediów masowych, który cechuje się istnieniem dużej liczby auto‑
nomicznych i wielorakich firm medialnych, a także różnorodnością treści
(poglądów i opinii) dostarczanej odbiorcom, traktowaną jako fundament
funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa. Pluralizm
mediów stanowi bowiem gwarancję: wolności słowa i niezależności dziennikarskiej; realizacji prawa do informacji; wolności i niezależności pod‑
miotów medialnych, co jest pojmowane m.in. jako prawo do wyboru
formy własności oraz zapewnienie transparentności w zakresie własności
mediów. Koncentracja medialna może skutkować niszczeniem medialnej
debaty publicznej, zmniejszeniem się liczby uczestniczących w niej ak‑
torów, a poprzez to prowadzić do ograniczenia pluralizmu opinii oraz
redukcji szans na otrzymywanie różnorodnych informacji, m.in. o poglą‑
dach i stanowiskach dotyczących spraw i tematów publicznych7. W takim
ujęciu pluralizm mediów ma dwa podstawowe wymiary, pozwalające
6 P. Stępka: Unia Europejska względem zjawiska koncentracji własności mediów. „Studia
Europejskie” 2007, nr 3, s. 81–82.
7 M. Jas‑Koziarkiewicz, E. Stasiak‑Jazukiewicz: Przeciwdziałanie koncentracji mediów…, s. 148.
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wyróżnić pluralizm zewnętrzny (lub strukturalny), odnoszący się do
struktury rynków medialnych, oraz wewnętrzny, dotyczący zróżnicowa‑
nia treści medialnej. W tym kontekście nadmierna koncentracja medialna
jawi się jako zaprzeczenie pluralizmu zewnętrznego8.
Kontrowersje związane z pluralizmem mediów wynikają bezpośred‑
nio ze specyfiki podmiotów medialnych, które są podmiotami gospodar‑
czymi, a jednocześnie pełnią istotne funkcje społeczne, urzeczywistniając
prawo obywateli do wypowiedzi i informacji. Ze względu na szczególną
rolę mediów w systemie demokratycznym konieczność zachowania
pluralistycznego charakteru tego rynku jest silniejsza niż w przypadku
innych branż. Z tego punktu widzenia koncentracja medialna zagraża
przede wszystkim różnorodności mediów pod kątem ich struktury włas‑
nościowej, kapitałowej, organizacyjnej, technologicznego zaawansowania
czy też jakości przekazów medialnych, co wynika z dominacji rynkowej
nielicznych korporacji i koncernów medialnych. A przecież zróżnicowa‑
nie strukturalne mediów traktowane jest jako fundament demokracji9.
Stąd skuteczne ograniczanie negatywnych skutków koncentracji mediów
jest współcześnie jednym z najważniejszych zadań stojących przed społe‑
czeństwami demokratycznymi.

Praktyka przeciwdziałania koncentracji medialnej
w Niemczech
W Republice Federalnej Niemiec już w latach 70. XX wieku ograniczanie
negatywnych konsekwencji koncentracji medialnej stało się trwałym
elementem polityki medialnej rządu federalnego oraz głównych partii
politycznych: chadecji (CDU/CSU), socjaldemokracji (SPD) oraz liberałów
(FDP). Politykę medialną rozumiano przy tym jako całokształt działań in‑
stytucji państwowych, ugrupowań politycznych i organizacji społecznych
ukierunkowanych na regulowanie procesu komunikowania masowego
zgodnie z celami wynikającymi z przyjętego systemu wartości i norm,
istniejących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, historycznych
i politycznych oraz występujących potrzeb i interesów społecznych.
W sferze praktycznej polityka medialna zmierza głównie do kształtowa‑
nia statusu prawnego mediów masowych, ich struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, obsady personalnej oraz materialnego wypo‑
sażenia.
8 P. Stępka: Unia Europejska względem zjawiska…, s. 82.
9 J. Kreft: Problem koncentracji mediów…, s. 75–76.
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W odniesieniu do przeciwdziałania koncentracji medialnej niemiecka
polityka medialna przeżywała swoistą ewolucję programową determi‑
nowaną przemianami technologicznymi, własnościowymi i ekonomicz‑
nymi mediów masowych w RFN. O ile w latach 70. XX stulecia głównym
zagadnieniem była dominacja coraz mniejszej grupy dużych wydawców
prasowych, o tyle w latach 80. na plan pierwszy wysunęły się kwestie
rozwoju prywatnej radiofonii i telewizji, stymulowanego przez silne
ekonomicznie koncerny medialne, oraz, w końcu tej dekady, rosnące
znaczenie nowych mediów, szczególnie Internetu10.
Tym samym Niemcy stały się w Europie Zachodniej prekursorem i li‑
derem w systemowym i wieloaspektowym przeciwdziałaniu koncentracji
medialnej. Inne kraje zachodnioeuropejskie włączyły tę kwestię do swojej
polityki medialnej dopiero w latach 90. XX wieku, po utworzeniu Unii
Europejskiej. W polityce unijnej przyjęto przy tym zasadę, że poszcze‑
gólne państwa posiadają autonomię w kształtowaniu regulacji prawnych
odnoszących się do spraw pluralizmu i koncentracji mediów11.
W przypadku Niemiec autonomia ta determinowana jest federacyjnym
charakterem państwa. Zgodnie bowiem z Ustawą Zasadniczą Republiki
Federalnej Niemiec z 1949 roku kompetencje w sferze mediów posiadają
kraje związkowe (czyli landy). Każdy z 16 landów ma swoje ustawodaw‑
stwo określające warunki funkcjonowania mediów masowych, w tym
regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne dotyczące koncentracji
medialnej12. Nie oznacza to jednak chaosu legislacyjnego i instytucjonal‑
nego w przeciwdziałaniu koncentracji medialnej. Niemieccy ustawodawcy
stworzyli bowiem rozwiązanie w postaci tzw. układu państwowego (Staatsvertrag), negocjowanego i podpisywanego przez premierów wszystkich
landów. Pierwszy taki układ został przyjęty w 1987 roku i dotyczył radia
i telewizji. Kolejne umowy, podpisane w latach 1991, 1996, 2002 i 2016,
stworzyły jednolity dla całego kraju system regulacji prawnych i instytu‑
cji związanych z przeciwdziałaniem koncentracji medialnej13.
Opiera się on na swoistym dualizmie instytucjonalno‑prawnym. Na
poziomie regionalnym (czyli landów) stopień koncentracji medialnej kon‑
10 Z. Oniszczuk: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach
1949–1989. Katowice 2002, s. 11–50.
11 Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach. Ana‑
liza i oprac. H. Rostek. Warszawa 2015, s. 2–4. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/
pliki/regulations/antykoncentracjne‑regulacje_analiza.pdf [data dostępu: 27.03.2020].
12 B. Ociepka: System medialny Niemiec. W: Wybrane zagraniczne systemy medialne.
Red. J.W. Adamowski. Warszawa 2008, s. 91–92.
13 J. Skrzypczak: Regulacje prawne dotyczące koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach
medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. „Internetowy Kwartalnik Antymonopolo‑
wy i Regulacyjny” 2017, nr 7 (6), s. 87–98. http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/46/87.pdf [data
dostępu: 24.03.2020].
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trolują tzw. krajowe urzędy ds. mediów (Landesmediananstalten), działające
z mocy krajowych ustaw medialnych (Landesmediengesetze). Natomiast na
poziomie federacji przeciwdziałaniem koncentracji medialnej zajmuje się
Komisja do Badania Koncentracji w Dziedzinie Mediów (Kommission
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich – KEK) powołana
w 1997 roku na podstawie wspomnianych układów państwowych14. KEK
współpracuje ściśle z krajowymi instytucjami kontrolującymi poziom
koncentracji mediów poprzez specjalne agendy Konferencji Dyrektorów
Krajowych Urzędów ds. Mediów (Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten – DLM) oraz oddziały Komisji ds. Koncesji i Kontroli (Kommission für Zulassung und Aufsicht – ZAK)15.
Głównym celem współdziałania tych instytucji jest zagwaranto‑
wanie pluralizmu w niemieckich mediach masowych. Jednak w sferze
instytucjonalnej wiodącą rolę odgrywa KEK, która uczestniczy w po‑
stępowaniach udzielania koncesji telewizyjnych, w procesach zmian
w strukturze własnościowej nadawców oraz w procedurach nakładania
sankcji wobec podmiotów, które wykorzystują swoją pozycję dominującą
na rynku. W celu zagwarantowania przejrzystości, KEK zobowiązana jest
co trzy lata wydawać raport na temat koncentracji w mediach i ochrony
różnorodności opinii. Ponadto na stronie internetowej KEK zamieszczane
są informacje o oglądalności stacji telewizyjnych oraz udziałach kapita‑
łowych poszczególnych grup medialnych. Komisja analizuje wszystkie
fuzje nadawców programów telewizji komercyjnej, których łączny udział
w rynku stanowi minimum 30%. Przekroczenie tego progu w rynku
widowni telewizyjnej oznacza, że nadawca posiada zbyt duży wpływ na
opinię publiczną. To samo dotyczy sytuacji, gdy podmiot posiada 25%
udziału w rynku widowni telewizyjnej oraz osiągnął pozycję dominującą
na rynkach właściwych i powiązanych z rynkiem mediów lub gdy ogólna
ocena jego działalności na rynku telewizyjnym i rynkach powiązanych
sugeruje, że wywierany wpływ odpowiada wpływowi podmiotu, którego
udział w widowni przekracza 30%. Za rynki powiązane uznaje się: rynek
radia, reklamy, prasy, praw nadawczych do filmów, praw do filmów dla
dzieci, praw do transmisji sportowych, praw do newsów, usług technicz‑
nych i administracyjnych telewizji cyfrowej i telewizji płatnej, mediów
internetowych i środków transmisji.
Jeśli jeden z wymienionych warunków zostanie spełniony, to podmiot
powinien odsprzedać odpowiednią liczbę swoich udziałów, ograniczyć
swoje wpływy na powiązanych rynkach lub podjąć działania mające na
14 J. Lucht: Der öffentlich – Auslaufmodell? Grundlagen – Analysen, Perspektiven. Wiesbaden 2006, s. 295–296.
15 Regulacje dotyczące koncentracji własności…, s. 13–14.
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celu zapewnienie pluralizmu poprzez udostępnienie czasu antenowego
niezależnej stronie trzeciej lub powołanie niezależnej rady programowej.
Jeśli dany nadawca nie uzyska porozumienia z regulatorem odnośnie do
tych trzech rozwiązań lub nie realizuje powziętych ustaleń, to regulator
może wpłynąć na obniżenie udziału w oglądalności jego programów
do maksymalnego poziomu 30% poprzez cofnięcie odpowiedniej liczby
koncesji należących do nadawcy. Proces koncesyjny to przy tym pierwszy
etap wnikliwej kontroli zmian strukturalnych niemieckich koncernów
medialnych. Przyznawanie koncesji jest domeną regulatorów regional‑
nych (landowych), którym wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia
informacji m.in. o: strukturze własnościowej przedsiębiorstwa (udziały
bezpośrednie i pośrednie), udziałach głosów w organach zarządczych
wnioskodawcy oraz w spółkach z nim powiązanych, umowach między
stronami posiadającymi bezpośrednie lub pośrednie udziały w firmie
wnioskodawcy. Na żądanie organu regulacyjnego wnioskodawca ma
obowiązek przedstawić inne dane związane z procesem koncesyjnym16.
Oprócz KEK na płaszczyźnie federalnej o fuzjach i przejęciach koncernów
medialnych decyduje także, działający od 1958 roku, Federalny Urząd
Antykartelowy (Bundeskartellamt). W ostatnich latach najbardziej głośną
decyzją obu instytucji regulujących była odmowa z 2005 roku zgody na
zakup przez dominujący na rynku prasowym koncern Axela Springera
większościowych udziałów w popularnej stacji prywatnej telewizji SAT 1.
Wejście prasowego potentata na rynek popularnej telewizji prywatnej
dałoby w ocenie obu regulatorów koncernowi Springera bardzo duże
możliwości kształtowania niemieckiej opinii publicznej, co byłoby zagro‑
żeniem dla demokratycznej zasady pluralizmu opinii17.
Natomiast w przypadku fuzji przedsiębiorstw medialnych na rynku
prasy drukowanej stosuje się wyjątkowo liberalne przepisy antykoncen‑
tracyjne. Są to bowiem przepisy ogólne, oparte na kryterium wielkości
obrotów rocznych. Obowiązek notyfikacji takich połączeń występuje
wówczas, gdy istnieje przypuszczenie, że obroty firmy na rynkach świa‑
towych przekroczą 500 mln EUR, w Europie – 25 mln EUR, a wyłącznie
na rynku niemieckim – 5 mln EUR18.
Jak łatwo zatem zauważyć, przeciwdziałanie koncentracji medialnej
w Niemczech ma charakter systemowy. System ten obejmuje różno‑
rodne regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne, nastawione na
monitorowanie i ograniczanie negatywnych skutków koncentracji na poziomie regionalnym (czyli landów), płaszczyźnie federacyjnej (całego
16 B. Ociepka: System medialny Niemiec…, s. 95–96.
17 H. Röper: Formationen deutscher Medienmultis 2005. Tl. 1. „Media Perspektiven“
2006, H. 3, s. 114.
18 J. Skrzypczak: Regulacje prawne…
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kraju) oraz w wymiarze lokalnym. Można więc powiedzieć, że Niemcy
mają zintegrowany system przeciwdziałania nadmiernej koncentracji
medialnej, występującej głównie w sferze kapitałowej, własnościowej
oraz aktywności multimedialnej, czyli diagonalnej (krosowej) aktywno‑
ści inwestycyjnej dużych koncernów medialnych na rynku prasy, radia,
telewizji i Internetu.

Główne wnioski płynące z niemieckich doświadczeń
Kształt i charakter niemieckiego systemu przeciwdziałania koncentracji
medialnej jest w decydującym stopniu uwarunkowany federacyjnym
typem państwa. Posiada jednak charakterystyczne cechy o wymiarze
uniwersalnym. Jedną z nich stanowi zasada, że przeciwdziałanie kon‑
centracji medialnej jest trwałym i niezwykle ważnym elementem polityki
medialnej państwa oraz czołowych partii politycznych tworzących jego
scenę polityczną, co wynika z przeświadczenia, że utrzymanie pluralizmu
i różnorodności strukturalnej w mediach masowych ma fundamentalne
znaczenie dla demokratycznego państwa i społeczeństwa19. I właśnie to
zaangażowanie niemieckich czołowych partii politycznych w kształto‑
wanie systemu przeciwdziałania koncentracji medialnej stanowi swoisty
paradygmat niemieckich doświadczeń, opierający się wręcz na współ‑
pracy partii politycznych w tym zakresie, ukierunkowanej na tworzenie
i korygowanie w drodze ustawowej prawnych regulacji ograniczających
negatywne skutki procesu koncentracji medialnej, zauważalne w Niem‑
czech głównie w aktywności największych wydawców prasowych na
rynku radiowym, telewizyjnym i internetowym20.
Niemiecki wzorzec przeciwdziałania koncentracji medialnej może
więc być użyteczny dla innych krajów europejskich, w tym i dla Polski.
Jednakże efektywność tego paradygmatu jest uwarunkowana jedną kar‑
dynalną zasadą – włączenia zagadnień związanych z polityką medialną
danego państwa do głównego nurtu krajowych i międzynarodowych
problemów politycznych. Niemcy wprowadzili tę zasadę w życie już
w latach 70. XX wieku. Tymczasem w wielu innych krajach (nie wyłączając
Polski) polityka medialna zajmuje marginalną pozycję bądź w ogóle nie
występuje w programach i działaniach czołowych partii politycznych czy
projektach rządowych (co jest szczególnie zauważalne w okresie parla‑
19 B. Ociepka: System medialny Niemiec…, s. 101.
20 H. Röper: Formationen deutscher Medienmultis…, s. 220.
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mentarnych kampanii wyborczych), a tylko taki zintegrowany charakter
działań w sferze polityki medialnej gwarantuje skuteczność w zwalczaniu
negatywnych skutków koncentracji medialnej. Zrozumienie znaczenia
partyjnej i rządowej polityki medialnej stanowi fundament pozytywnych
zmian w tym zakresie.
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Media Concentration as a Threat to Modern Democracy
in the Perspective of the German Experience
Summary: The article is an attempt to characterize the media concentration process in
terms of its significance for the modern state and democratic society. The process of media
concentration is considered in the study from a theoretical and practical perspective.
Adopting this dual research optics allows the author to conduct a multifaceted analysis of
the process that threatens the pluralism of opinions and views and the structural diver‑
sity of the mass media, which are important factors for the democratic system. The study
addresses four main problems, showing the importance of media concentration for the
functioning of the media system in the context of the associated risks, as well as the prac‑
tical aspects of counteracting media concentration in the Federal Republic of Germany,
a country which has been a European leader in this field since the 1970s. The text also
points out the basic conclusions based on the German experience that have a universal
dimension.
Key words: media concentration, media system, legal regulations, institutional solutions,
ownership and capital structure
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Dwie wielkie debaty w USA:
źródła zimnej wojny
oraz mechanizm jej zakończenia

Każde studia nad okresem zimnej wojny wprowadzają badacza w bogatą
i różnorodną literaturę, która – świadomie czy przez sam fakt podejmo‑
wania takiego tematu – wpisuje się w wielką debatę o źródłach zimnej
wojny, a potem w debatę o przyczynach końca tego konfliktu. Kontakt
z tak różnorodną literaturą pozwala zmierzyć się z wielością interpre‑
tacji, a także wykorzystanych w tym procesie teorii. Nie jest zadaniem
badacza wyrokowanie o słuszności czy błędności danej interpretacji, ale
jest obowiązkiem wypracowanie racjonalnego spojrzenia na te debaty na
podstawie dostępnego materiału, w tym nowych danych historycznych
oraz własnej wiedzy.

Debata wokół źródeł zimnej wojny
Pierwsza omawiana tu debata dotyczy przede wszystkim źródeł zimnej
wojny1. Ma ona wymiar naukowy, ale mimowolnie zyskała także – ponad
miarę – w pewnym sensie wymiar ideologiczny. Ścierają się w niej do dziś
dwie antagonistyczne szkoły i ich współczesne mutacje. W tradycyjnym,
ortodoksyjnym podejściu źródeł zimnej wojny należy szukać w ekspan1 Problematykę zimnej wojny, w tym pewne wątki dotyczące tej debaty, podjęto sze‑
rzej w monografii: A. Mania: Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej
USA lat gorącej i zimnej wojny 1939–1989. Kraków 2019.
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sjonistycznej i agresywnej polityce ZSRR, w związku z którą, w celu
obrony demokracji i ładu powojennego, USA musiały podjąć działania.
Dla wielu badaczy, ale w pewnym okresie również dla wielu zwykłych
Amerykanów, zimna wojna była odważną i pryncypialną odpowiedzią
wolnych narodów wobec komunizmu. To podejście reprezentowane jest
przez takich badaczy, jak: Herbert Feis2, George F. Kennan3, Louis Halle4,
Hans Morgenthau5, Samuel Flagg Bemis6 i inni. To różnorodne grono
składające się z historyków i politologów, mających pewne doświadczenia
w praktycznej działalności w dyplomacji.
Druga interpretacja nazywana rewizjonistyczną reprezentowana jest
przez jej twórcę Williama Applemana Williamsa7 i jego wychowanków,
m.in.: Thomasa J. McCormicka8, Waltera LaFebera9, Lloyda Gardnera10,
a także radykalnego ekonomicznego deterministę Gabriela Kolko11 czy
Gara Alperowitza12. Ich argumentacja oparta jest na założeniu, że
zimna wojna została wywołana przez Amerykanów na rzecz budowy
swojego imperium, a także by ograniczyć szanse rozwoju ZSRR, który
musiał podjąć działania, w tym zbrojenia, w celu obrony własnych
2 H. Feis: Between War and Peace: Potsdam Conference. New York 1960; Idem: From Trust
to Terror: the Onset of the Cold War 1945–1950. Princeton, NJ 1970.
3 G.F. Kennan: American Diplomacy, 1900–1950. New York 1950; Idem: Russia, the Atom
and the West. New York 1958; Idem: Realities of American Foreign Policy. Princeton, NJ 1960;
Idem: The Nuclear Delusion: Soviet – American Relations in the Atomic Age. New York 1982.
4 L.J. Halle Jr.: Dreams and Reality: Aspects of American Foreign Policy. New York 1959;
Idem: The Cold War as History. New York 1967.
5 H. Morgenthau: Politics Among Nations. 5th ed. New York 1973.
6 Ojciec historii amerykańskiej dyplomacji, autor i redaktor serii: American Secretaries of State and Their Diplomacy. Vol. 1–10. New York 1928–1958; The American Secretaries of
State and Their Diplomacy. Eds. S.F Bemis, R. Ferrell. New Series. Vol. 11–19, New York
1963–1980.
7 W.A. Williams: The Tragedy of American Diplomacy. New York 2012 [1. wyd. – 1959].
8 T.J. McCormick, L.C. George, W.F. LaFeber: Creation of the American Empire. Vol. 1:
U.S. Diplomatic History to 1901. New York 1973; T.J. McCormick: The Cold War in Europe: Era
of a Divided Continent. Princeton, NJ 1991.
9 W. LaFeber: America, Russia and the Cold War 1945–1996. New York 1976; Idem: The
American Age: United States Foreign Policy at Home and Abroad, 1750 – to the Present (2 volumes
in one). 2nd ed. New York 1994.
10 M.in. L.C. Gardner: Architects of Illusion: Men and Ideas in American Foreign Policy,
1941–1949. Chicago 1970; Idem: Imperial America: American Foreign Policy Since 1898. New
York 1976.
11 G. Kolko: The Politics of War: The World and United States Foreign Policy, 1943–1943.
New York 1968.
12 G. Alperowitz: Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam. 2 exp. ed. New York
1965; Idem: The Decision to Use the Atomic Bomb and the Architecture of American Myth. New
York 1995.
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szans funkcjonowania13. Rewizjoniści nie traktują wprawdzie polityki
amerykańskiej jako spisku kapitalistycznej kliki, ale jako produkt ame‑
rykańskiej ideologii ekspansjonistycznej. Zwracają większą uwagę na
znaczenie ekonomicznych czynników w polityce. W ocenie krytyków
tej interpretacji ten sposób analizy bazuje na ideologii Lenina i Marksa.
Dla ortodoksyjnych badaczy Williams nie był żadnym rewizjonistą ani
neomarksistą, ale po prostu komunistą i Arthur M. Schlesinger, skądinąd
wybitny badacz, napisał w 1954 roku, czyli jeszcze w czasie maccartyzmu,
list do sekretarza American Historical Association, nazywając właśnie
Williamsa „pro‑Communist scholar”. Dla arcyortodoksyjnego badacza,
jakim był wspomniany dawny dyplomata Feis, tak właśnie należało określać rewizjonistów14.
Napisano na ten temat wiele i nie miejsce tu na przywoływanie
wszystkich wypowiedzi, ale oddanie sposobu widzenia spraw przez
badaczy jest konieczne. Można stwierdzić, że członkowie amerykańskich
struktur władzy z powodu tego, co głosili i czynili, są na swój sposób
twórcami „orthodox historical position”, a rewizjoniści to ludzie, którzy
odrzucili te idee, bazując w pewnym stopniu na myśli marksistowskiej.
Historiografowie amerykańscy stwierdzają, że przez lata historycy igno‑
rowali rewizjonizm i przyjmowali ortodoksyjny punkt widzenia. Dopiero
wojna w Wietnamie odegrała znaczną rolę w rozwoju myślenia rewizjo‑
nistycznego, gdy nasiliła się krytyka polityki zagranicznej USA i wzrosło
zainteresowanie jej krytycznymi interpretacjami.
Od czasu pojawienia się tych pierwszych opracowań kolejne ukazały
się na rynku, zajmując dominujące miejsce w debacie, prace autorów
określanych jako postrewizjoniści, wśród których sztandarową postacią
jest jeden z najwybitniejszych badaczy amerykańskiej dyplomacji i zim‑
nej wojny, John Lewis Gaddis15. Jednak i on, choć ujmujący w szerszej
13 B. Cummings: Revising Postrevisionism, or, The Poverty of Theory in Diplomatic History.
“Diplomatic History” 1993, Vol. 17, No. 4; J.A. Combs: American Diplomatic History. Lanham
MD 1983.
14 Szersza analiza, częściowo o profilu filozoficznym, tego sporu dwóch obozów ba‑
daczy zob.: B. Cummings: Revising Postrevisionism, or, The Poverty of Theory in Diplomatic
History…
15 J.L. Gaddis: The United States and the Origins of the Cold War, 1941–1947. New York
2000. Zob. inne prace oddające zmianę postawy i nowe ustalenia: Idem: The Long Peace:
Inquires into History of the Cold War Era. New York 1987; Idem: The United States and the End
of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations. New York 1992; Idem: We now
Know. Rethinking Cold War History. New York, Oxford University Press 1998; Idem: Strategies
of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War.
New York 2005; Idem: The Cold War. The Deals. The Spies. The Lies. The Truth. New York 2007;
Idem: Zimna wojna. Historia podzielonego świata. Tłum. B. Pietrzyk. Kraków 2007.
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perspektywie źródła zimnej wojny, w wielu pracach krytykował uni‑
lateralizm ZSRR, szczególnie w Europie Wschodniej, uznając to za
źródło tarć zimnowojennych. Jego prace powstawały w czasie, gdy
szkoła ortodoksyjna już nie dominowała (Schlesinger16 zmniejszył swą
aktywność, zaś wspomniany Feis zmarł w 1972 roku). Postrewizjoniści
nie tyle kwestionowali ortodoksyjne podejście, ile wprowadzili do nauki
nowe podejście, gdy tradycyjne interpretacje traciły na popularności17.
Sam Gaddis miał ambicje być bardziej wielostronny w podejściu, czym
różnił się od tradycyjnych rewizjonistów, np. od wspomnianego Kolko,
którego analizy, jako koncentrujące się na ekonomicznych motywach
działań państw, poddał krytyce. Z kolei Gaddis był krytykowany przez
m.in. takich autorów, jak Lloyd Gardner i Warren Kimball18, a ten ostatni
chyba trafnie nazwał postrewizjonizm „orthodoxy plus archives” – Gad‑
dis faktycznie prowadził zakrojone na szeroką skalę badania kolejnych
otwieranych zespołów archiwalnych. Rezultaty tych badań doprowadziły
go do pewniej zmiany poglądów, zbliżając do tradycyjnych ujęć w kwestii
roli ZSRR w wywołaniu zimnej wojny.
Badacze wywodzący się ze szkoły Williamsa (np. wspomniany
W. Kimball) byli zdania, że wyniki badań reprezentantów rewizjonistycz‑
nej szkoły historycznej powinny być wielokrotnie prezentowane postrewizjonistom – Gaddisowi, Melvynowi P. Lefflerowi19 i innym, którzy
przyjmują, że national security jest ważniejsza od ekonomii, bo to właśnie
w tym drugim obszarze należy szukać wyjaśnienia procesów i wydarzeń
w polityce mocarstw.
Ukazywały się coraz bardziej wyrafinowane prace dotyczące źródeł
i początków zimnej wojny koncentrujące się na kwestiach balance of power,
roli biurokracji, wewnętrznych determinant polityki zagranicznej, kom‑
paratystycznej historii czy wpływu USA na inne społeczeństwa. Nazew‑
nictwo głównych i pobocznych kierunków uległo komplikacjom. Dobrym
16 Znane prace Schlesingera: A.M. Schlesinger Jr.: The Cycles of American History. New
York 1999; Idem: A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House. Boston 1965; Idem:
The Imperial Presidency. Boston 1973; Idem: Communist Ideology, Stalinist Totalitaryzm, and
American Universalism. In: The Origins of the Cold War. Eds. T.G. Patterson, R.J. McMahon.
3rd ed. Lexington, Massachusetts–Toronto 1991; Idem: Origins of the Cold War. “Foreign Af‑
fairs” 1967, Vol. 46.
17 Termin Post‑Revisionism lub Postrevisionism wprowadził do nauki nie Gaddis,
ale J. Samuel Walker, zob.: J.L. Gaddis: The Emerging Post‑Revisionist Synthesis on the Origins
of the Cold War. “Diplomatic History” 1983, Vol. 7.
18 W.F. Kimball był wydawcą korespondencji Winstona Churchilla i Franklina De‑
lano Roosevelta oraz autorem m.in. pracy: Forged in War: Roosevelt, Churchill, And the Second World War. New York 1997.
19 M.P. Leffler: A Preponderance of Power: National Security, The Truman Administration
and the Cold War. Stanford 1992.
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przykładem jest to, że rewizjonistów nazywano New Left. Gaddis, jako
postrewizjonista, uważał, że jemu podobni badacze wyróżniali się sięga‑
niem do archiwów i to ich definiowało. Był też zdania, że klasyczni rewi‑
zjoniści sprowadzili historię do instrumentów polityki. Odnosząc się do
studiów w zakresie stosunków międzynarodowych, Gaddis krytykował
błędy szczegółowych podejść, które określał jako „parochialism”, „Ame‑
rican exceptionalism” i „systemic innocence”20. Nadal kontynuował swą
walkę szerokim frontem, w tym ze zwolennikami wyjaśniania działań
amerykańskich wyłącznie na podstawie ekonomicznych uwarunkowań,
a swoich radykalnych przeciwników (Williams, Gardner i LaFeber) nazy‑
wał redukcjonistami.
Spory zwolenników tych klasycznych czy uwspółcześnionych inter‑
pretacji trwają nadal, ale przeniosły się bardziej na kwestie dotyczące
charakteru zimnej wojny, głównie źródeł jej końca. W tym wypadku,
oprócz historyków, szczególne miejsce zajęli badacze stosunków między‑
narodowych odwołujący się do teorii stosunków międzynarodowych.

Debaty wokół charakteru zimnej wojny
Zimna wojna jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych, charak‑
teryzowała się wieloma cechami, ale istotą był konfrontacyjny charakter
relacji między ZSRR a USA i ich sojusznikami zbudowany na bazie od‑
miennych ideologii.
Dla badaczy stosunków międzynarodowych cały ten okres to czas
funkcjonowania światowego porządku, szczególnie w Europie, który
definiuje przyjęty de facto, a potem nawet de iure, podział na Wschód
i Zachód. Pomimo to był to, od 1945 roku, czas długiego pokoju między
mocarstwami, zaś dla ekonomistów – ładu w sferze gospodarczej, który
trwał niezależnie od spadku potencjału ZSRR21. Wiara w stabilność sy‑
20 J.L. Gaddis: New Conceptual Approaches to the Study of American Foreign Relations:
Interdisciplinary Perspectives. “Diplomatic History” 1990, Vol. 14, No. 3.
21 J.L. Gaddis: The Long Peace: Inquires into History of the Cold War Era. Oxford Univ.
Press New York 1987, s. 218; Idem: The United States and the Origins of the Cold War, 1941–
1947…; O tym zadziwieniu trwania Związku Radzieckiego zob. też – R.O. Keohane: After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton 1984; The
Study of Regimes in International Relations. Ed. V. Rittberger. New York 1993; Norweski, ale
pracujący w USA historyk O.A. Westad (The Cold War. A World History. Penguin Books
2018, rozdz. 1: Starting Points) początków zimnej wojny dopatruje się w nowej pozycji
międzynarodowej ZSRR i Rosji, co dokonało się na początku XX wieku.
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stemu międzynarodowego była powszechna nawet, gdy dostrzeżono rów‑
nież spadek potencjału USA. Sama zmiana w ładzie międzynarodowym
jako taka pozostała w zasadzie poza zainteresowaniem badaczy. Żadna
teoria w stosunkach międzynarodowych nie uznała zmiany za obiekt
szczególnego zainteresowania. Nawet te teorie, które włączały do swoich
rozważań koncepcje zmiany, nie podjęły działań na rzecz wyspecyfiko‑
wania warunków, pod jakimi to mogło się zdarzyć22. Brak wojny między
supermocarstwami był jakby anomalią, przyjmowano bowiem, że ZSRR
był agresywnym i ekspansjonistycznym adwersarzem. Krytycy tego
zjawiska, jakim była zimna wojna, zakładali, że wyścig zbrojeń stanowił
główną przyczynę tarć w stosunkach Wschodu i Zachodu, oraz kierowali
swą uwagę ku wewnętrznym i międzynarodowym przyczynom wyścigu
zbrojeń i ku sposobom zatrzymania go lub ustabilizowania poprzez kon‑
trole zbrojeń i reżimy bezpieczeństwa. A to przecież nie wyczerpywało
całości zagadnień zimnej wojny. Klasyczny realizm zakładał, że państwa
będą definiowały swój interes w kategoriach power23. To mogło prowa‑
dzić do konfliktu w skali światowej, czego jednak uniknięto. Neorealiści
uzupełnili te założenia, wskazując na definiowanie bezpieczeństwa jako
zależnego od potęgi militarnej lub sojuszy, a w konsekwencji od struk‑
tury systemu międzynarodowego24. To jednak nadal nie wyjaśnia, jakie
były źródła trwania wielkiej konfrontacji bez wojny. Wszystko podlegało
zmianie, a wzajemne blokowanie się rywali zapewniało jakby równowagę
układu. Badacze spraw ekonomicznych przyjmowali uspakajające założenie, że państwa są racjonalne i dążą do zysku, korzyści, a to staje
się elementem stabilizującym system. Dla części teoretyków systemów
międzynarodowych właśnie ekonomiczne zyski, a nie potęga, są uniwer‑
salnym motywem zachowania państw25.
Zimna wojna analizowana była i jest w literaturze naukowej, jak
również w publicystyce politycznej, nie tylko w wymiarze Realpolitik,
ale także jako przejaw krucjaty ideologicznej. Warto dodać, że przy tych
generalnych ocenach analizujący temat zwracają uwagę na fakt, że choć
zimna wojna była okresem wielkiej rywalizacji mocarstw rozprzestrze‑
niającej się na inne państwa, spowodowała także przeoranie ludzkiej
świadomości, spętanie wolnego myślenia, wzbudziła skłonności do się‑
gania po proste recepty działań w dychotomicznym świecie, w którym
22 Wyjątkiem są tu: R. Gilpin: War & Change in World Politics. Cambridge 1983 oraz
artykuły w Neorealism and Its Critics. Ed. R.O. Keohane. New York 1986; tam też zob.:
R.O. Keohane: Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond. In: Neorealism and Its
Critics…, s. 158–203.
23 H. Morgenthau: Politics Among Nations…
24 K. Waltz: Theory of International Politics. Reading Mass. 1979.
25 I. Wallerstein: The Politics of World Economy. New York 1984.
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nie było miejsca na subtelność myślenia. Wszystko stanowiło politykę
wplątaną w konflikt, co stawało się dramatem wielu ludzi.

Debata wokół źródeł końca zimnej wojny
Wielkie kontrowersje interpretacyjne w kwestii przyczyn końca zimnej
wojny mają dwa wymiary. Jeden to kontynuacja dyskusji, głównie histo‑
ryków, odwołująca się do uwspółcześnionego sporu między tradycjonali‑
stami i rewizjonistami. Drugi to debata badaczy stosunków międzynaro‑
dowych (sm) odwołujących się do teorii sm dla zrozumienia źródeł końca
zimnej wojny.
W przypadku pierwszej płaszczyzny – sporu historyków o przyczyny
końca zimnej wojny – trudniej o tak łatwe zarysowanie opozycyjnych
stanowisk, jakiego można dokonać w debacie dotyczącej źródeł zimnej
wojny. Nie pomaga w tym – o czym będzie jeszcze mowa dalej – nie
do końca jasna terminologia określająca poszczególne typy poglądów.
W efekcie łatwiej zreferować koncepcje poszczególnych badaczy i spróbować wyciągnąć pewne wspólne mianowniki, niż próbować zidentyfi‑
kować wybrane stanowiska.
W 1992 roku Gaddis, w swym wystąpieniu na konferencji Society
for Historian of American Foreign Relations (SHAFR), podjął temat
sporu właśnie w tym pierwszym, historycznym wymiarze26. Stwierdził
m.in., że w procesie upadku zimnej wojny tylko USA sprzeciwiały się
praktykom masowych morderstw. Jednak Stany Zjednoczone nadal nie
potrafią utrwalić tej prawdy, bowiem pozwolono odmiennemu widzeniu
polityki opanować część amerykańskiej opinii publicznej. Symbolem tego
odmiennego podejścia według Gaddisa był oczywiście Williams. Rozpra‑
wiając się z nim, zastanawiał się, kim Williams jest: „pro‑communist”,
„reductionist”, „American exceptionalist”, „author of the new orthodoxy
in the diplomatic history” lub inaczej mówiąc nieuczciwym badaczem
ignorującym miliony, które zginęły w czasie wojny. Radykalizm tych
sformułowań Gaddisa oddaje w jakimś stopniu atmosferę sporu wycho‑
dzącego poza obszar nauki. Niektórzy badacze, jak np. Bruce Cummings,
stwierdzali nie bez sarkazmu, że już od 20 lat bezskutecznie czekają na
obalenie przez Gaddisa tych tradycyjnych, ortodoksyjnych interpretacji.
Inni natomiast, dostrzegając zmianę podejścia Gaddisa, stwierdzali, że
w zasadzie nie jest on postrewizjonistą, ale raczej antyrewizjonistą.
26 J.L. Gaddis: The Tragedy of Cold War History. “Diplomatic History” 1993, Vol. 17.
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W tych debatach uczestniczą także inni badacze. Uwagę przyciąga
Michael H. Hunt, który w nowatorski sposób podjął kwestie ideologii
w polityce zagranicznej. On także mierzy się z ortodoksyjnym Kenna‑
nem i rewizjonistą Williamsem. Krytykuje tego drugiego za zbyt wąskie
pojmowanie ideologii. Hunt krytycznie ocenia przedstawicieli historii dy‑
plomacji za ateoretyczne podejście, koncentrowanie się na państwie oraz
swego rodzaju uzależnienie się od archiwaliów i konserwatyzm badań27.
Badacze historiografii wysoko oceniają także pracę Lefflera, należącego
do postrewizjonistycznego nurtu. Jest to dobrze napisane opracowanie,
uwzględniające dorobek badań archiwalnych, a podstawowa w nim teza
zakłada, że Truman dążył do zdobycia przewagi, co wynikało z przyjęcia
określonej koncepcji bezpieczeństwa narodowego28.
Studia nad literaturą amerykańską wskazują na to, że amerykańscy
przywódcy koncentrowali się na geopolitycznym balance of power w Euro‑
pie i Azji – ziemie, które mogłyby zostać zajęte przez komunistów w czasie
ekonomicznego i politycznego kryzysu oraz zamieszek. Dla postrewizjo‑
nistów amerykańscy przywódcy stali się bardziej interwencjonistyczni
zagranicą nie tyle z powodu konieczności zareagowania na wzrost
radzieckich zdolności wojskowych lub dyplomatycznych oczekiwań,
ile ze strachu o utrzymanie i zabezpieczenie interesów amerykańskich
zagranicą. Ta interpretacja wyraźnie widoczna jest w wielu publikacjach
amerykańskich, a różnice dostrzegane w pracach koncentrują się wokół
stopnia radzieckiej presji czy gotowości porozumienia.
Śledząc rozwój badań nad zimną wojną, wypada nam się zmierzyć
ze swego rodzaju wieżą Babel pojęć „rewizjonizm”, „postrewizjonizm”
czy „antyrewizjonizm”, którym zwykle nadaje się wspólny mianownik
odnoszący się do terminu „postrewizjonizm”. Jednakże debata termi‑
nologiczna jest w zasadzie bezproduktywna. Ważniejsze od sporów
terminologicznych są fakty, lecz te nie mówią same za siebie – konieczne
są racjonalne argumenty, uświadomienie sobie kontrowersji w kwestii
tego, co się rzeczywiście stało, dlaczego się stało, jak ocenić ważność tych
zdarzeń dla procesów historycznych.
27 M.H. Hunt: The Long Crisis in U.S. Diplomatic History: Coming to Closure. “Diplomat‑
ic History” 1992, Vol. 16. Jest on autorem bardzo ważnej pracy: Idem: Ideology and United
States Foreign Policy. New Haven, NJ 1987 [wyd. 1. – 1955].
28 M.P. Leffler: The American Conception of National Security and the Beginnings of the
Cold War, 1945–48. “American Historical Review” 1984, Vol. 89, No. 2; zob. też podobne
stanowisko postrewizjonistyczne zawarte w pracach norweskiego badacza Geira Lun‑
destada, który zwraca uwagę na to, że USA chciały być dominującą siłą, ale uczyniły
to na zaproszenie Europejczyków: G. Lundestad: American Empire by Invitation. In:
The Origins of the Cold War…; Idem: The American Non‑Policy Towards Eastern Europe 1943–
1947: Universalism in an Area Not of Essential Interest to the United States. Tromso–Oslo–Ber‑
gen 1978.
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Najnowsze badania historii stosunków międzynarodowych traktujące
o całym okresie zimnej wojny wiele wnoszą do tych wielkich debat.
Najnowsze syntezy polityki zagranicznej USA autorstwa Waltera L. Hixsona29, Seyoma Browna30, Johna Lewisa Gaddisa31, czy prace badaczy
publikujących w ramach Cold War International History Project są już
bardzo dobrym potwierdzeniem tego, że historia stosunków międzynaro‑
dowych nie jest jednostronnym obrazem amerykańskiej polityki. Patrząc
na dokonania Gaddisa, widać, jak wielki wpływ na wartość tych badań
ma interdyscyplinarna perspektywa32.
Badacze historii i współczesnych stosunków międzynarodowych
wytworzyli wiele podejść metodologicznych w poszukiwaniu mechani‑
zmów funkcjonowania i źródeł stabilności systemu międzynarodowego,
które wywierają wpływ na te dyscypliny, o ile są wykorzystywane, co nie
jest powszechne. Przy tym, refleksje teoretyków stosunków międzyna‑
rodowych są adaptowane przez część historyków, a bywa, że najnowsze
źródłowe odkrycia historyków są traktowane jako ważne źródło dla
teoretyków sm. Wszyscy zauważyli rozważania Morgenthaua i jego tezę,
że stabilność wynikała z wielości źródeł potęgi zbalansowanej w środo‑
wisku międzynarodowym33. Przenikanie pól badawczych, teoretycznych
podejść i metodologii nauk historycznych oraz politologii, a szczególnie
nauki o stosunkach międzynarodowych, jest jedynym racjonalnym spo‑
sobem poznawania fenomenu zimnej wojny.
Jak już wspomniano, drugi wymiar badań nad końcem zimnej wojny
stał się domeną rozważań teoretyków stosunków międzynarodowych.
Głównym elementem zaprezentowanego dalej wywodu jest prezentacja
ujęć teoretycznych, które – generalnie rzecz ujmując – nie zdołały wyjaś‑
nić procesu końca zimnej wojny. Nie podjęto zaś tematyki dotyczącej tego,
jak koniec zimnej wojny, w tym upadek bipolarnego systemu, wpłynął na
rozwój teorii sm, choć stanowi to sporą część refleksji na przecięciu teorii
29 W.L. Hixon: American Foreign Relations. A New Diplomatic History. New York–Lon‑
don 2016.
30 S. Brown: The Faces of Power. Constancy and Change in United States Foreign Policy
from Truman to Obama. New York 2015.
31 J.L. Gaddis: Strategies of Containment…
32 J.L. Gaddis: Expanding the Data Base: Historians, Political Scientists and the Enrichment
of Security Studies. “International Security” 1987, Vol. 12. Gaddis potwierdzał wartość ta‑
kich badań, co zresztą w swoim dorobku w praktyce wykorzystywał. Zachęcał badaczy
do zaakceptowania opinii, że nieprawdziwe jest budowanie obrazu polityki USA na za‑
łożeniu, że kontrolują one wszystko, co dzieje się w świecie, oraz do przyjęcia tezy, że
sprawcza rola Stanów Zjednoczonych dotyczy tyko części wydarzeń i procesów. Powinni
więc skoncentrować badania na sferach, na które USA mają zauważalny wpływ, wskazu‑
jąc, z czego to wynika.
33 H. Morgenthau: Politics Among Nations…
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sm i rozważań dotyczących końca zimnej wojny. Choć te dwie kategorie
tekstów (teorie sm wyjaśniające zimną wojnę i zimna wojna formująca
kształt teorii sm) bardzo często zachodzą na siebie.
Koniec zimnej wojny jest – jak stwierdza Nicolas Kitchen – najważniej‑
szym wydarzeniem w obszarze nauki o stosunkach międzynarodowych
od czasu, gdy pierwsza katedra sm powstała w Aberystwyth w 1919 roku34.
Akademicy generalnie nie przewidzieli tego zjawiska, a teorie w obszarze
tej dyscypliny nie potrafiły tego mechanizmu wyjaśnić. Nawet wsparte na
teoretycznych podejściach (realizmu, liberalizmu czy instytucjonalizmu)
studia nie sprostały oczekiwaniom analizy i wyjaśniania tych procesów
oraz wydarzeń35.
Wywołało to gorącą debatę, w której głos zabrali prominentni bada‑
cze. Dla wielu najistotniejszą zmianą był upadek systemu bipolarnego,
ale pojawił się spór o to, kiedy i dlaczego to nastąpiło. Według Johna
Mearsheimera, realisty analizującego działanie państw przez pryzmat
interesu, ten system się skończył w momencie, gdy ZSRR wycofał się
z Europy Wschodniej36. Inni uważają, że skończył się, gdy upadł ZSRR,
a Kenneth N. Waltz, dawniej podobnie myślący jak Mearsheimer, pisał, że
system bipolarny nadal funkcjonował w 1990 roku37.
Szczególne znaczenie dla debaty o końcu zimnej wojny miała wy‑
powiedź niezastąpionego Gaddisa w pracy International Relations Theory
and the End of the Cold War38. Badacz krytykuje naukę o stosunkach
międzynarodowych, a właściwie teorie sm, za nieprzewidzenie końca
zimnej wojny, jak i innych wydarzeń z tym związanych. Zwraca uwagę
i na to, że podobnie nie przewidziano tego w kręgach rządzących. Przez
lata przedstawiciele wielu dyscyplin nauk społecznych głosili, że potrafią
rozpoznać zachowania państw i ich przywódców, a więc są w stanie
pomóc przywódcom w prowadzeniu polityki i rozpoznawaniu nadcho‑
dzących wydarzeń. Koniec zimnej wojny nie potwierdził tego. Rodzi to
pytanie, jakimi metodami przedstawiciele dyscyplin próbowali poznać
34 Zob. wpis N. Kitchena (ówczesny dyrektor Centrum USA w ramach LSE) na
blogu: Understanding the End of the Cold War z 2010 roku. LAB 3.03.2010. https://blogs.lse.
ac.uk/ideas/2010/03/understanding‑the‑end‑of‑the‑cold‑war/ [data dostępu: 22.09.2019].
35 International Relations Theory and the End of the Cold War. Eds. R.N. Lebow, T. Risse
‑Kappen. New York 1995, s. 2.
36 Podzielam to zdanie. Zob. też J.J. Mearsheimer: Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War. “International Security” 1990, Vol. 15, s. 5–56; Idem: The Tragedy of
Great Power Politics. New York 2001.
37 K. Waltz: The Emerging Structure of International Politics – tekst prezentowany na
dorocznym spotkaniu American Political Science Association, San Francisco August 30–
Sep. 2, 1990.
38 J.L. Gaddis: International Relations Theory and the End of the Cold War. “International
Security” 1992/1993, Vol. 17, No. 3, s. 5–58.

Dwie wielkie debaty w USA…

603

reguły działania polityki światowej. Odwoływanie się tylko do współ‑
czesnych wróżb prowadziło oczywiście do porażki.
W swoim tekście Gaddis dokonuje przeglądu teorii stosunków mię‑
dzynarodowych reprezentowanych przez wybitnych badaczy. Sięga do
Morgenthau i kolejnych badaczy, szukając w ich podejściu umiejętności
przewidywania przyszłości. Jednak tak jak twórca realizmu, tak wielu
następnych badaczy (Morton A. Kaplan, Joel D. Singer czy w innym
ujęciu Kenneth N. Waltz) było ostrożnych w deklarowaniu zdolności
przewidywania przyszłości39.
Odchodząc na moment od prezentowania argumentacji Gaddisa,
dodamy, że neorealizm (realizm strukturalny) Waltza był odpowiedzią
na wzrost tarć zimnowojennych po załamaniu się détente40. Waltz pre‑
zentował w efekcie nową wersję realizmu, która miała się oprzeć na
naukowych podstawach behawioralnej rewolucji41. Jednak świadomość
ograniczeń nauki i odrzucenie empirycznego podejścia do badań beha‑
wioralnych prowadziły do prostego założenia o racjonalności działań
w anarchicznym świecie, który jest podstawą Waltzowskiego neoreali‑
zmu. Z kolei neoliberalizm w podobnej manierze przyjął neorealistyczne
podeście, wskazał jednak na potencjalne szanse kooperacji dla osiągnięcia
wzajemnych korzyści, akcentując, że to jest o wiele trafniejsze podejście
w stosunku do pesymistycznej koncepcji neorealizmu42.
Wracając do argumentacji Gaddisa, przypomnijmy, że, jak konkludo‑
wał, dla teorii istotne było rozeznanie przyszłości, ale brak pozytywnych
rezultatów na tym polu nie czynił ich błędnymi, nie unieważniał ich.
Dla badaczy otwarte pozostaje pytanie, jak teorie sm służyły wyjaśnia‑
niu podstawowego celu, jakim było przewidzenie końca zimnej wojny.
Realistyczna teoria Morgenthaua nie podpowiedziała, jak mogłaby służyć
w przewidywaniu przyszłości.
Z kolei behawioryści odwoływali się w skrajnej postaci do klasycznego empiryzmu (wiemy tylko to, co możemy zaobserwować i zmierzyć).
Tak głosił wspomniany Singer. Konieczność odwoływania się do nauko‑
wych metod jest pożądana, ale jak zauważają inni badacze, nie zawsze
nadają się one do zastosowania w wypadku analizowania zachowania
państw i ludzi.
Strukturaliści różnią się od behawiorystów, koncertując się na struk‑
turach niemożliwych do zaobserwowania i zmierzenia, które kształtują
39 Potwierdza to: Stefano Guzzini: Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych.
Tłum. S. Szymański. Warszawa 2017.
40 T. Hopmann: Adapting International Relations Theory to the End of the Cold War. “Jour‑
nal of Cold War Studies” 2003, Vol. 5, No. 3, s. 96–101.
41 K. Waltz: Theory of International Politics…
42 R.O. Keohane: After Hegemony…
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stosunki międzynarodowe w obserwowalny i mierzalny sposób. Kolek‑
cjonowanie faktów nie jest wystarczające dla uzyskania odpowiedzi,
jak pisał Stanley Hoffmann, jeżeli nie postawimy pytań na początku.
Międzynarodowy system jest inną strukturą, nikt go nie widział, nie
zmierzył, ani precyzyjnie nie opisał, ale tylko nieliczni gotowi są zaprze‑
czyć, że grupy państw w polityce światowej charakteryzują się cechami,
które zsumowane tworzą system. Bipolarność i multipolarność są tego
wyrazem. Strukturaliści, rzecznicy metody dedukcyjnej „top‑down”, za‑
kładają istnienie nieobserwowalnego „fenomenu stosunków międzynaro‑
dowych”, wykorzystują dane empiryczne do wypracowania generalizacji
i przewidywania przeszłości.
Ewolucjoniści łączą podejście strukturalizmu i behawioryzmu, ale
uzupełniają go elementem czasu, gdzie te wymienione teorie są statyczne
(Edward H. Carr). Zakładają, że ludzie i państwa nie tylko akumulują
doświadczenie, ale także uczą się z niego i inaczej działają na poziomie
państwa i systemu (Robert Keohane, Joseph S. Nay, Stephen D. Krasner
i Paul Kennedy). W rozważaniach wielu pojawia się kwestia mechani‑
zmów rozwoju przybierająca charakter: linear evolution, cyclical evolution,
revolutions.
Przewidywanie przyszłości stanowiło słabość wszystkich wymienio‑
nych teorii. Wprawdzie nie deklarowano takiego celu, ale przewidywanie
było przedmiotem oczekiwań i częstej refleksji.
Wielu autorów podążało sposobem myślenia Gaddisa, starając się od‑
nieść do głównych teorii i źródeł ich fiaska w wyjaśnianiu końca zimnej
wojny. Na ogół przyznają, że teorie dominujące w latach 90. XX wieku
nie okazały się skuteczne na tym polu. Takie teorie jak np. neorealizm
koncentrowały się na zjawisku kontynuacji bez podejmowania działań
na rzecz wyjaśnienia tej systemowej zmiany43. Michael Doyle i John
Ikenberry wydali pracę o New Thinking w teoriach sm, w której pojawiły
się teksty o możliwościach badania zmiany w teoriach, a co za tym idzie
także analizowania pewnych procesów związanych z końcem zimnej
wojny44. Dominowało jednak przekonanie o fiasku teorii sm.
Jak zauważał Gaddis, to fiasko w przewidywaniu końca zimnej wojny
ma swoje źródła w metodologii. Zwracał uwagę i na to, że Newtonowska
43 Por. interpretację, zgodnie z którą K. Waltz wskazał, że koniec zimnowojennej ry‑
walizacji będzie spowodowany nie na poziomie struktury systemu międzynarodowego,
ale przemian wewnątrz ZSRR. Mateusz Filary‑Szczepanik: Anarchia i dyscyplina. Rzecz
o realistycznych teoriach stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza.
Kraków 2019.
44 New Thinking in International Relations Theory. Eds. M.W. Doyle, G.J. Ikenberry.
Boulder, Co. 1997; Strategic Choice and International Relations. Eds. D.A. Lake, R. Powell.
Princeton, NJ 1999.
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zasada deterministycznej nauki nie zawsze się sprawdza, dalszy rozwój
nauki to potwierdził. Teoretycy sm używają metod nauki klasycznej,
gdy prowadzą badania zgodnie z behawioralnym, strukturalnym czy
ewolucyjnym (linearnym czy cyklicznym) podejściem. Wykluczają wiele
zmiennych i definiują warunki tak, aby można było przywidzieć przy‑
szłość. Bez tych założeń i znacznych ograniczeń nic by z tego nie wyszło.
Jednak w realnym świecie te funkcje behawiorystyczne, strukturalne
czy ewolucyjne występują równocześnie. W efekcie da się stwierdzić, że
naukowe podejście do studiów nad sm nie funkcjonuje lepiej w przewidy‑
waniu przyszłości niż dawne metody. Nieprzewidywalność jest przecież
cechą nauk społecznych. Pisarze i historycy też czynią przewidywania,
ale korzystają bardziej z analogii niż naukowej teorii. Przykładowo uczy‑
nił to George Orwell w książce Rok 1984 wydanej w 1949 roku, w której
przedstawił przejmującą wizję stalinizmu. Jednak pisarze i historycy nie
ogłaszają, że są w stanie przewidzieć przyszłość, jak to często czynią
politolodzy. Uwagi Kennana w The Source of Soviet Conduct, czy prace
Jamesa Billingtona nie były przepowiedniami przyszłości, ale wyrazistym
obrazem zmian, które mogą nastąpić. Powstaje prowokacyjne pytanie:
czy rację miał Robert Conquest, że studenci raczej w historii niż teorii
powinni poszukiwać tego, co może się zdarzyć?
Politolodzy mogą być skuteczni i wiarygodni, gdy umiejętnie skorzy‑
stają z wszystkich metod poznania przyszłości. Gaddis radzi, by korzystali
z teorii sm, obserwacji, danych liczbowych, ale i narracji, analogii, para‑
doksu, ironii, intuicji, wyobraźni i stylu – tak robią naukowcy z obszaru
nauk ścisłych, np. Stephen Hawking.
Odniósł się do tego krytycznie Ted Hopf, co wywołało korespondencję
obu autorów45. Amerykański politolog wskazywał na to, że to nie była
przecież wina teorii, że nie przewidzieli końca zimnej wojny i upadku
ZSRR. Hopf pisał, że te wszystkie teorie koncentrowały się na przewidy‑
waniu wojny lub pokoju czy kooperacji lub konfliktu, ale nie na charak‑
terze końca zimnej wojny czy przyszłości ZSRR. Raczej trzeba zapytać
badaczy, co przeszkodziło im w zadaniu właściwych pytań w tej kwestii.
Jakie założenia teoretyczne im to uniemożliwiły?
Według Hopfa, Gaddis rekomenduje teoretyczne podejście nieline‑
arnych licznych zmiennych i różne poziomy analizy. Jednak to skompli‑
kowanie nie jest konieczne ani wystraczające do sukcesu teoretycznego.
I z pewnym przekąsem przypomina (czy wypomina) Gaddisowi, że ten
w swej pracy Strategies of Containment stosuje tylko proste jednoprzyczy‑
nowe wyjaśnienia, które pozwalają na trafne przewidywania.
45 T. Hopf, J.L. Gaddis: Getting the End of the Cold War Wrong. “International Security”
1993, Vol. 18, No. 2, s. 202–210.
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Co ciekawe, to nie politolog, ale makrosocjolog Randall Collins zmie‑
rzał w dobrym kierunku. Skoncentrował swoje rozważania na przywi‑
dywaniu, w jaki sposób nastąpi koniec zimnej wojny. Już w 1978 roku
rozwinął teorie imperialnego upadku, którą oparł na mierzalnych danych ekonomicznych, zasobach militarnych, ludnościowych i kwestiach
geograficznych46. Collins zamienił to na wzór liczbowy i w 1986 roku
stwierdził, że ZSRR straci władzę na olbrzymich terytoriach w czasie
najbliższych 30 lat. Przywołany badacz jednak umiał krytycznie ocenić
jakość tak swoich, jak i cudzych prognoz dotyczących tej kwestii i nie
głosił, że jego wyliczenia są nienaruszalne.
Wydarzenia lat 1989–1991 spowodowały powstanie wielu prac zbioro‑
wych na temat zimnej wojny, jak też na temat sm. Zwrócić należy uwagę
na pracę Kjella Goldmana i Pierre’a Allana z 1992 roku odwołującą się
do najważniejszych teorii47. Kolejna praca zbiorowa z tych lat została
opracowana przez Mike’a Bowkera (redaktor) i Robina Browna (redaktor
serii) oraz napisana przez wielu autorów dokonujących także przeglądu
kolejnych teorii i ich porażek48.
Rozważania dotyczące końca wojny stają się swego rodzaju rozrachun‑
kiem z klasycznymi teoriami stosunków międzynarodowych. Pewne
publikacje podejmują jednak rozważania, które porządkują wiedzę i teoretyczne refleksje. Szczególne znaczenie ma tu praca zbiorowa pt. International Relations Theory and the End of the Cold War, w której redaktorami
i współautorami są: Richard Ned Lebow i Thomas Risse‑Kappen49. Praca ta
jest efektem konferencji, która odbyła się w Cornell University w 1991 roku.
To początek debaty o końcu zimnej wojny, a zarazem początek serii dość
odważnych, ale i niejasnych wypowiedzi. Lebow i Risse‑Kappen bardzo
trafnie i jednoznacznie stwierdzili we wstępie monografii, że „none of the
existing theories of international relations recognized the possibility that
the kind of change that did occur could not occur. Because of the failure
to recognize this theoretical possibility, practitioners remained insensitive
to the change after it was well under way”50.
46 R. Collins: Some Principles of Long‑Term Social Change and the Territorial Power of
State. In: Research in Social Movements, Conflicts and Change. Ed. L. Kriesberg. Vol. 1. Green‑
wich, Conn. 1978, s. 1–34; krytyczną refleksję nad błędami swej pierwotnej oceny Col‑
lins poczynił w: R. Collins, D. Waller: What Theories Predicted the State Breakdowns and
Revolutions of the Soviet Bloc. “Research in Social Movements, Conflicts and Change” 1992,
Vol. 14, s. 31–47.
47 The End of the Cold War: Evaluating Theories of International Relations. Eds. P. Allan,
K. Goldmann. Dordrecht 1995 (ed. M. Nijhoff 1992).
48 From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s. Eds. M. Bowker,
R. Brown. Cambridge 1992.
49 International Relations Theory and the End of the Cold War…
50 Cyt. za: W.C. Wohlforth: Reality Check: Revising Theories of International Politics in
Response to the End of the Cold War. “World Politics” 1998, Vol. 50, No. 4, s. 650–680.
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Praca ta wzbudziła wielkie zainteresowanie, a wiele ponieszczonych
w niej tekstów recenzyjnych stanowiło ważne wypowiedzi o naukowym
i polemicznym charakterze. Stephen M. Walt, defensywny neorealista,
w jednej ze swych recenzji zwraca uwagę, że artykuły zawarte w International Relations Theory and the End of the Cold War koncertują się wokół
rewolucji Gorbaczowa i oceniają ją z punktu widzenia wielu teorii51. Po‑
nadto zauważył, że myśl przewodnią podjętych w tej publikacji rozważań
stanowi dowodzenie niezdolności teorii realistycznej (w szczególności
neorealistycznej, inaczej realizmu strukturalnego) do oceny rewolucji
Gorbaczowa. Założenia teorii strukturalnego realisty Waltza o konflikto‑
wej naturze stosunków międzynarodowych poddawane były krytycznej
ocenie już we wstępie przez wydawców książki. Dla wielu badaczy ko‑
niec wojny był fiaskiem realizmu, a szczególnie neorealizmu – tak głosili
Rey Koslowski i Friedrich Kratochwil52. Autorzy ci prezentowali kon‑
struktywistyczną argumentację wraz z innym politologiem Tuomasem
Forsbergiem w kilku tekstach i ich prace są szczytowym ujęciem w post‑
pozytywistycznym podejściu do wyjaśniania zjawisk. Zaprezentowali oni
charakterystyczne dla przedstawianej teorii wyjaśnienie dotyczące prze‑
mian systemu radzieckiego. Przyjęli, że decyzja Gorbaczowa dotycząca
pozbycia się doktryny Breżniewa przekształciła system międzynarodowy,
gdy zmieniła się wiara w pewne idee, pryncypia, wartości decydentów
i w efekcie zmieniły się sposoby działania konstytuujące ich polityczne
praktyki. Rzeczniczka teorii kogniwistycznej Janice Stein szukała wyjaś‑
nienia w fakcie, że Gorbaczow nie miał silnych przekonań co do zasad
polityki zagranicznej przed objęciem władzy, nie miał ograniczeń i pod‑
dał się New Thinking, poznając jego niebezpieczeństwa dopiero później.
Wracając do recenzji Walta, należy podkreślić, że krytycznie odniósł
się on do postawy badaczy, którzy w efekcie jednej porażki dezawuują te‑
orie. Teorie w naukach społecznych są przecież z natury probabilistyczne.
Wreszcie wcale nie jest tak, że koniec zimnej wojny może być testem
prawdziwości neorealizmu, gdyż główne elementy tego wydarzenia ulo‑
kowane są poza obszarem zainteresowania teorii. Neorealizm formułuje
pewne prognozy dotyczące zachowań państw bazujące na anarchistycz‑
nej strukturze stosunków międzynarodowych, ale przecież nie mówi
o zmianie wewnątrz systemu. Ewolucja Gorbaczowa miała inspiracje
w wewnętrznej stagnacji systemu sowieckiego, a realizm nie jest teorią
o przyczynach wewnętrznego upadku czy dezintegracji. To nie presja
51 S.M. Walt: The Gorbachev Interlude and International Relations Theory. “Diplomatic
History” 1997, Vol. 21, No. 3.
52 R. Koslowski, F.V. Kratochwil: Understanding Change in International Politics: The Soviet Empire’s Demise and the International System. “International Organization” 1994, Vol. 48,
No. 2, s. 215–247.
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państw na ZSRR, jak chce wielu realistów, czy presja idei demokratyzacji
lub zainteresowanie wolnym rynkiem zmieniły system, ale było to efek‑
tem wewnętrznej przemiany. Rewolucja Gorbaczowa pomogła zakończyć
zimną wojnę. Walt wskazuje, że odpowiedź USA jest godna podkreślenia,
przyjmując bowiem założenia realizmu, nie trzeba rozpoczynać wojny
z osłabionym przeciwnikiem. USA – za rządów Ronalda Reagana aż do
prezydentury Billa Clintona – uznały kryzys w ZSRR za szansę dla siebie
do zbudowania nowego ładu, co było zgodne z ich interesem. Wywie‑
rano presję na ZSRR w sprawach rozbrojeniowych, w kwestii dotyczącej
konfliktu w Zatoce Perskiej, w Jugosławii itd. To nic innego jak działanie
typowe dla realistycznej polityki.
Pomimo że realizm bywał często atakowany, miał także wielu zwolen‑
ników. Po początkowym szoku wywołanym ostrą krytyką teorii realizmu
do walki o jej miejsce i wartość przystąpili znani badacze. Wyrazistym
obrońcą i propagatorem realizmu, jako teorii przydatnej do analizowania
końca zimnej wojny był przywołany wyżej błyskotliwy Walt – twórca
defensywnej wersji realizmu i teorii równowagi zagrożeń (balance of threat
theory)53. Wsparcie dla realistycznego podejścia z uwzględnieniem kwestii
wartości idei, jak też ograniczeń ekonomicznych, podjął w swych pracach
także William C. Wohlforth54. Jego praca Cold War Endgame, odwołująca
się do empirycznych materiałów z lat 90. XX wieku, była zwieńczeniem
wypowiedzi dotyczących teorii realizmu. Autor ten rok wcześniej w in‑
tersującym eseju, broniąc realizmu, stwierdził wprost, że opinie o utracie
reputacji przez realistyczną teorię pod wpływem wydarzeń i transforma‑
cji po 1989 roku nie są prawdziwe55. Jednak w pracach publikowanych
w latach 1995–1996, pomimo przyjęcia perspektywy realistycznej, ganił re‑
alistów za przyjmowanie nieugiętej postawy, jakby opornej na argumenty
innych. Sam Wohlforth bardzo krytycznie ocenił brak wykorzystania
przez teoretyków sm zebranego w latach 90. XX wieku materiału empi‑
rycznego56. Z szerszej perspektywy realizmu bronili Stephen G. Brooks
i wspomniany William C. Wohlforth57. Wskazywali na rozkwit studiów
nad końcem zimnej wojny z różnej perspektywy teoretycznej. Stało się
53 S.M. Walt: The Gorbaczev Interlude and International Relations Theory…, s. 473–479.
54 W.C. Wohlforth: Cold War Endgame: Oral History, Analysis, Debates. Pennsylvania
2003; R.N. Lebow, J. Mueller, W.C. Wohlforth: Realism and the End of the Cold War. “Inter‑
national Security” 1995, Vol. 20, No. 2, s. 185–187.
55 W.C. Wohlforth: Realism and the End of Cold War. „International Security” 1994–
1995, Vol. 19, No. 3, s. 91–129.
56 W.C. Wohlworth: A Certain Idea of Science: How International Relations Theory Avoids
Reviewing the Cold War. “Journal of Cold War” 1999, Vol. 1.
57 S.G. Brooks, W.C. Wohlforth: Power, Globalization, and the End of the Cold War:
Reevaluation a Landmark Case for Ideas. “International Security” 2000–2001, Vol. 25, No. 3,
s. 5–53.
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to case study dla wszystkich teorii. Ukazywali słabości tych analiz, jak
minimalizowanie znaczenia sfery ekonomicznej w skali globalnej i ogra‑
niczone zainteresowanie studiami nad rosyjskim czynnikiem w polityce.
Podjęcie tych kwestii zwiększyło pole analizy stosunków międzynarodowych.
We wprowadzeniu wymienionej już pracy International Relations
Theory and the End of the Cold War Lebow i Risse‑Kappen wskazali na
znaczenie reorientacji radzieckiej polityki za czasów Gorbaczowa i rekon‑
cyliacji w stosunkach Wschód–Zachód – procesów stanowiących pewne
wyzwanie dla teorii stosunków międzynarodowych. Jak stwierdzili,
w czym nie byli oryginalni, różni badacze pokoju (realiści ani liberałowie instytucjonaliści) nie przyjęli wcześniej możliwości takiej zmiany,
a gdy ona nastąpiła, intensywnie zaczęli działać na rzecz wyjaśnienia
jej zgodnie z daną teorią. Realistom koncentrującym się na zagadnieniu
przekazywania władzy wydawało się, że przemiany w tej sferze mogą
wywołać agresywne zachowanie ze strony państwa tracącego część
wpływów. Wszyscy oni byli zdziwieni, gdy ZSRR zmienił kurs, wycofał
się ze wschodniej Europy i pozwolił republikom radzieckim osiągnąć
niepodległość, a wszystko to odbyło się pokojowo. Należy przyznać, że
politolodzy nie potrafili przewidzieć dramatycznych wydarzeń tamtych
lat przemiany, a nawet rozpoznać, że istniała w ogóle możliwość zmiany.
Dodajmy, że w historii było wiele wydarzeń, których nie przewidziano.
Musimy jednak przypomnieć, że teorie sm nie aspirują do czynienia pro‑
gnoz (predictions). One raczej dążą do przewidzenia trendów, odpowiedzi
na te trendy i rzadko koncertują się na tym, w jakim czasie to następuje.
Te teorie są probabilistyczne, każda na swój sposób. Reakcja Reagana na
politykę ZSRR i pewien urok Gorbaczowa wywarły wpływ na atmosferę
procesów prowadzących do końca zimnej wojny.
Z kolei w poszczególnych rozdziałach przywoływanej publikacji pod
redakcją Lebowa i Rissego‑Kappena szczegółowo ujęto kolejne teorie.
Wielu badaczy zwróciło uwagę na realistyczną koncepcję anarchii oraz
liczebność podmiotów w świecie pozimnowojennym, zaś Lebow dopełnił
to uwagą, że system międzynarodowy jest anarchiczny i nie ma siły zdol‑
nej do narzucenia ładu. Właśnie z tego wynika trudność prognozowania
zmian.
Esej The End of the Cold War – What Have We Learned, konkludujący
rozważania podjęte w omawianej książce, został napisany przez Richarda
K. Herrmanna. Autor ten zwrócił uwagę na trzy tematy, które występują
w przemyśleniach wielu politologów: uznanie wartości liberalnego
podejścia, kwestie natury i czasu istnienia zimnej wojny oraz źródła
i motywy sowieckiej polityki zagranicznej. Herrmann, jak wielu innych,
krytykował realizm za jednoprzyczynowe koncentrowanie się na władzy.
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Dla Morgenthaua zimna wojna była przede wszystkim wojną ideolo‑
giczną – ten czynnik dominował. Podejście wieloczynnikowe właściwe
dla neorealizmu jest bardziej przydatne dla wyjaśniania ważnych kwestii
międzynarodowych. Lebow w kolejnych tekstach wracał do krytycznej
oceny neorealizmu w kwestii analizy końca zimnej wojny58. Ważne jest
jednak to, że wydawcy tego tomu przypomnieli, że teorie w naukach spo‑
łecznych są z natury rzeczy probabilistyczne, a więc nie są nakierowane
na przewidywanie żadnych wydarzeń ani ich nie wykluczają. Te konklu‑
zje wsparli inni autorzy. James Lee Ray i Bruce Rusett stwierdzili, że nie
można uznać – pomimo sporów i skomplikowanych okoliczności końca
zimnej wojny – naukę o sm w sferze prognozowania w jej ówczesnym
kształcie za przestarzałą: „the end of Cold War doesn’t render scientific
prediction ininternational politics obsolete”59.
Byli także autorzy, którzy nie tyle koncentrowali się na krytyce reali‑
zmu czy neorealizmu, ile sugerowali potrzebę zintegrowania istniejących
teorii. Jack Snyder odwoływał się do elementów neorealizmu, liberalizmu, teorii modernizacji w celu wyjaśnienia pokojowego upadku zimno‑
wojennego porządku międzynarodowego. Były też całkowicie odmienne
głosy, które zakładały, że wydarzenia z lat 1989–1991 to swego rodzaju
anomalia, ekstremum lub coś ulokowanego poza obszarem teorii sm.
W efekcie znaczenie tych wydarzeń dla teorii może ograniczyć się tylko
do dodania ich do zbioru danych poddawanych analizie. Inni zwracają
uwagę na to, że rok 1989 był deep detente, a dla innych najważniejsza była
przemiana w Europie Wschodniej60.
W dużej mierze inny zestaw autorów podjął tematykę końca zimnej
wojny w pracy pod redakcją Odda Arnego Westada61. Kolejną godną
uwagi pracę na ten temat zredagowali Herrmann i Lebow62. Tą problema‑
58 R.N. Lebow: The Long Peace, the End of the Cold War and the Failure of Realism. “Inter‑
national Organization” 1994, Vol. 48, No. 2, s. 249–277.
59 J.L. Ray, B. Rusett: The Future as Arbiter of Theoretical Controversies: Predictions,
Explanations and the Cold War. “British Journal of Political Science” 1996, Vol. 26, No. 4,
s. 441–470.
60 Warto dodać, że rozważania teoretyczne zostały uzupełnione wieloma pracami
i pamiętnikami z okresu rządów prezydenta G.W.H. Busha pisanymi przez bezpośrednich
uczestników i one zawierają uwagi mające wielkie znaczenie dla wyjaśniania tych zjawisk. Zob. m.in. R.L. Garthoff: The Great Transformation. Washington 1994; J.F. Matlock
Jr.: Autopsy on the Empire: The American Ambassador’s Account of the Collapse of the Soviet
Union. New York 1995; M. Beschloss, S. Talbott: At the Highest Levels: The Inside Story of
the End of the Cold War. Boston 1993; R.L. Hutchings: American Diplomacy and the End of the
Cold War: An Insider’s Account of U.S. Policy in Europe, 1989–1992. Washington, D.C. 1997.
61 Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, and Theory. Eds. O.A. Westad,
F. Cass. London 2013.
62 Ending the Cold War. Interpretations and the Study of International Relations. Eds.
R.K. Herrmann, R.N. Lebow. London–New York–Melbourne 2004.
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tyką zajmowało się wielu, a zwykle byli oni przekonani o swego rodzaju
nieporadności wykorzystywanych teorii do wyjaśniania omawianego
zjawiska.
Powszechne uznanie porażki realizmu w przewidzeniu końca zimnej
wojny spowodowało popularność innych podejść, choć i tu nie widać ich
wyjątkowej skuteczności czy trafności ujęcia.
W tym kontekście na uwagę zasługują te prace, które kładły nacisk na czynniki „wewnątrzradzieckie” (np. Archiego Browna), takie
jak np. wpływ interwencji w Afganistanie na społeczeństwo radzieckie
oraz wewnętrzne przemiany w ZSRR w zakresie przywództwa63. Inne
godne uwagi ustalenia zaprezentował wykładowca LSE Michael Cox64.
Skoncentrował się on na empirycznych przyczynach porażki teorii sm
w przewidzeniu zjawiska końca zimnej wojny (podejmował ten wątek
już w trzecim tomie serii Twentieth Century International Relations). Cox
był zdania, że źródłem porażki był ograniczony dostęp do informacji,
w tym na temat ZSRR i jego gospodarki, a nie słabość teorii. Zaniedbano
zdobywanie wiedzy dotyczącej programu Gorbaczowa i jego wpływu na
wydarzenia. Choć nieliczni sowietolodzy przewidywali upadek systemu
radzieckiego. Tym samym brak dostrzegania roli tych wewnątrzradzieckich czynników przed 1991 rokiem wskazuje na słabość nie teorii sm, ale
studiów sowietologicznych. W tym też leży źródło niezdolności sm do
przewidzenia pokojowego upadku państwa radzieckiego. Cox postawił
pytanie o źródła rozpadu systemu radzieckiego, wymieniając takie czyn‑
niki jak: USA, zachód, globalizacja, polski papież, ruchy pokojowe. Jednak
stwierdził, że nie wyjaśniają one wszystkiego, gdyż jedynie przyspieszyły
wydarzenia, ale nie były decydujące. Dodaje, że celem analizy powinno
być to, dlaczego ludzie Zachodu nigdy nie zakładali, że upadek ZSRR
i koniec zimnej wojny może się zdarzyć.
Upatrywanie przyczyn końca zimnej wojny tylko w przemianach
w ZSRR było odrzucane lub podważane przez badaczy – m.in. przez
Daniela Deudneya i Gilforda Johna Ikenberry’ego – którzy – nie zawsze
w myśl założeń realizmu – wskazywali, że przemiany w ZSRR były tylko
odbiciem polityki prezydenta Reagana65 oraz zmianami w układzie sił
na poziomie międzynarodowym66. Przywołani badacze zwrócili uwagę
63 A. Brown: Perestroika and the End of the Cold War. “Cold War History” 2007, Vol. 7,
No. 1, s. 1–17.
64 M. Cox: Why Did We Get the End of the Cold War Wrong? “The British Journal of
Politics and International Relations” 2009, Vol. 11, s. 161–176.
65 R.G. Patman: Some Reflections on Archie Brown and the End of the Cold War. “Cold War
History” 2007, Vol. 7, No. 3, s. 439–445.
66 D. Deudney, G.J. Ikenberry: The International Sources of Soviet Change. “International
Security” 1991–1992, Vol. 16, No. 3, s. 74–118.
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na to, że radziecka rezygnacja z dominacji nad Europą Wschodnią
i zgoda na zjednoczenie Niemiec były zaskoczeniem dla Zachodu. To, że
ZSRR zareagował na kryzys wewnętrzny liberalizacją i dostosowaniem
się do Zachodu, a nie represjami, było równie zadziwiające. Sowieckie
dostosowanie do zewnętrznego otoczenia było skomplikowane i pełne
oczekiwań, ale i ograniczeń. Kryzys wewnętrzny spowodował reorienta‑
cję wewnętrznej polityki. Natomiast odpowiedź na kryzys w sprawach
międzynarodowych była znajdowana w wyraźnym nawiązaniu do wy‑
darzeń zewnętrznych, w których Rosja zajmowała od lat określone miej‑
sce. Zachód uzyskał militarną i ekonomiczną przewagę nad ZSRR, ale nie
wykorzystywał tego, niejako okazując lepszy styl działania. Zwycięzcą
w zimnej wojnie nie była ta czy inna administracja, ale system zachodni,
jego żywotność i atrakcyjność dla innych. Zależność reform Gorbaczowa
od zachodniej akceptacji i pomocy potwierdziły, że sowieckie reformy są
zależne od zewnętrznych możliwości i ograniczeń.
Z kolei Matthew Evangelista zainteresował się postawą elit radzieckich67. Autor ten uznał, że wpływ reform Gorbaczowa na stan Związku
Radzieckiego i Europę był znaczący. Zwrócił jednak uwagę, że reformy
stanowiły swego rodzaju herezję w formie działania. Według Evangelisty
klasyczne teorie nie wyjaśniały sposobu działania ZSRR w okresie prze‑
mian. Dowodził tego, powołując się na to, że realiści zawsze wskazywali
na znaczenie twardych elementów siły, które wywarły wpływ na koniec
zimnej wojny, natomiast konstruktywiści podkreślali znaczenie idei,
norm. Jednak te ich analizy nie pomagały w zrozumieniu wydarzeń
w ZSRR. Te mające miejsce w ZSRR przemiany nazwał heresthician, było
to bowiem odejście od ideologicznych założeń i praktyki państwa radzieckiego. Przywołał tu m.in. dwa przykłady takiej postawy Gorbaczowa,
tj. nuklearne rozbrojenie i wycofanie się z Europy Wschodniej. Na tym
polu toczył się w ZSRR spór w kręgach władzy, ale sekretarz generalny
partii uzyskał akceptację dla swej linii.
Rozważając zagadnienia dotyczące końca zimnej wojny, można wy‑
wnioskować, że spór w kwestii bezpośrednich przyczyn jej końca był
szczególnie ostry. Czy spowodowała to polityka Reagana, jak chce Robert
Patman?68 Czy był to, zgodnie z refleksjami Rafaela Reuveny i Aseema
Prakasha, efekt wojny w Afganistanie, a więc konfliktu niebędącego
67 M. Evangelista: Norms, Heresthetic, and the End of the Cold War. “Journal of Cold
War Studies” 2001, Vol. 3, No. 1, s. 5–35; o znaczeniu wewnętrznych przemian w ZSRR
dla końca zimnej wojny zob.: Idem: the Paradox of State Strength: Transnational Relations, Domestic Structures, and Security Policy in Russia and the Soviet Union. “International Organiza‑
tion” 1995, Vol. 49, No. 1, s. 1–38.
68 R.G. Patnam: Reagan, Gorbachev and the Emergence of the ‘New Political Thinking’. “Re‑
view of International Studies” 1999, Vol. 25, No. 4, s. 577–601.
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bezpośrednio częścią zimnej wojny69. Autorzy ci podnosili, że wielu
koncentrowało się na reformatorskich dokonaniach Gorbaczowa, ale
zapominali o podstawowym znaczeniu wojny w Afganistanie. Ta była
najważniejszym, choć nie jedynym, elementem, który przyczynił się do
upadku ZSRR. Wojna wywarła wielostronny wpływ na politykę ZSRR:
zmieniła myślenie przywódców w kwestii skuteczności użycia sił zbroj‑
nych za granicami do utrzymania imperium; zdyskredytowała Armię
Czerwoną, która przestała być uważana za niezwyciężoną; wywołała dą‑
żenie nierosyjskich republik do osiągnięcia niepodległości, gdyż patrzyli
na ten konflikt, jako na rosyjską wojnę prowadzoną przez nie‑Rosjan
z Afgańczykami; wytworzyła nowe formy politycznej partycypacji, zapo‑
czątkowanej transformacją mediów, potem przyspieszoną przez głasnost,
i spowodowała aktywność weteranów wojennych z Afganistanu, co
stworzyło organizacje społeczne osłabiające polityczną hegemonię partii
komunistycznej.
Znaczące w nauce okazały się analizy badacza zimnej wojny Marka
Kramera. Podjął on ciekawe rozważania na temat tego, dlaczego zimna
wojna skończyła się w roku 1989, a nie po śmierci Stalina w 1953 roku70.
Wyjaśnianie tego oparto na analizie powiązań pomiędzy polityką we‑
wnętrzną i międzynarodową. Rok 1953 stworzył krótkotrwałe możliwości
zmiany. Jednak zwolennikom reform nie udało się pokonać silnych uprze‑
dzeń i podejrzeń oraz zmienić swoją politykę. Dopiero w latach 80. dokonywały się stopniowe przekształcenia stosunków Wschód–Zachód,
przygotowując obie strony do radykalnej zmiany. Poszukiwania prowa‑
dziły innych autorów, m.in. Herrmanna i Lebowa, ku analizie sytuacji
w tych obu światach określanych jako nieliniowa zbieżność („non‑linear
confluence”), która tworzyła warunki do wypracowania stosunków na
nowej płaszczyźnie71.
Warto zwrócić uwagę na ustalenia i opinie Archiego Browna, wybit‑
nego brytyjskiego sowietologa i politologa, przez wiele lat związanego
z Oxford University (St. Anthony College). Studia, jakie przeprowadził na
materiałach rosyjskich dotyczących tamtejszych decydentów, doprowa‑
dziły go do przekonania, że koniec zimnej wojny jest efektem połączenia
kilku czynników – pojawienie się w ZSRR nowego kierownictwa, nowych

69 R. Reuveny, A. Prakash: The Afghanistan War and the Breakdown of the Soviet Union.
“Review of International Studies” 1999, Vol. 25, Issue 4, s. 693–708.
70 M. Kramer: Domestic–External Linkages and the Cold War in 1953 and 1989: Using
International Relations Theory and Comparative Politics to Explain the End of the Cold War. “The
British Journal of Politics and International Relations” 2009, Vol. 11, s. 205–224.
71 Ending the Cold War. Interpretations and the Study of International Relations…; R.N. Lebow, J.G. Stein: We All Lost the Cold War. Princeton, NJ, 1995.
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idei i nowych mechanizmów instytucjonalnej władzy72. Przyznawał, że
„Reagan factor” był istotny w jakimś stopniu, ale odrzucił tezę, że admi‑
nistracja amerykańskiego prezydenta odegrała ważną rolę w zakończeniu
zimnej wojny. W konkluzji artykułu podkreślał wielką rolę społeczeństw
państw tworzących demokratyczne struktury. Przyjmując tezę Richarda
Neustadta, że „Presidential power is the power to persuade”73, Brown
głosił, że Gorbaczow miał wyjątkowy dar perswazji i używał go nawet
bardziej skutecznie niż prezydent Reagan, funkcjonujący w systemie
trójpodziału władz narzucającego ustrojowe ograniczenia. Brown zwal‑
czał opinię o wartości wyjaśniania zjawiska końca wojny na podstawie
realistycznej interpretacji.
Artykuł Browna spotkał się z żywym odbiorem i wywołał dyskusje
wokół jego głównych tez. Robert G. Patman skoncentrował się na odrzu‑
ceniu przez Browna tezy, że administracja Reagana zmusiła ZSRR do
działań na rzecz porozumienia się z Zachodem w końcu lat 80., oraz na
przyjmowanej przez niego tezie, że koniec zimnej wojny był bezpośred‑
nim rezultatem liberalizacji i częściowej demokratyzacji w ZSRR74. Ame‑
rykańska polityka przez lata konstruowana była na założeniu, że USA
zwyciężyły w zimnej wojnie. Brown wydawał się nadmiernie koncerto‑
wać na osobowości i polityce Gorbaczowa, nie dostrzegając, że wszystko
to było także efektem degeneracji systemu marksistowsko‑leninowskiego
w ZSRR. W radzieckiej Rosji wiedziano, że państwo to z trudem utrzymuje
swoją pozycję. Ponadto, jak pisał Patman, Brown był sceptyczny wobec
tego, że rozbudowa militarna wprowadzona przez Reagana na początku
lat 80. była jakościową zmianą w waszyngtońskiej polityce wobec ZSRR
prowadzonej od Trumana do Cartera. Choć rosyjska ekonomia słabła,
to, jak pisał Brown, ZSRR miał dość pocisków z bronią atomową, aby
zniszczyć USA w najbliższej przyszłości, tym bardziej że projekt SDI
z 1983 roku był na etapie wstępnych prac. Dla Browna rosyjskie New Political Thinking było decydującym czynnikiem i zasługą Gorbaczowa. Patman
wskazywał, że rozważania na temat koniecznych reform pojawiły się za
czasów Jurija Andropowa, na co zwracali uwagę wybitni politolodzy,
znawcy świata zachodniego, jak Georgij Arbatow, Fedor Burłacki i Geo‑
rgij Szachnazarow. Patman przywołał również rozważania Browna, który
pisał, że I kadencja Reagana nie miała wpływu na wewnętrzne sprawy
w ZSRR. Badacz twierdził, że retoryka i działania USA miały wpływ na
72 A. Brown: Perestroika and the End of the Cold War…, s. 1–17; zob. jego inne prace
Idem: The Gorbachev Factor. Oxford 1996; Seven Years that Changed the World: Perestroika in
Perspective. Oxford 2007.
73 R.E. Neustadt: Presidential Power: The Politics of Leadership from FDR to Carter.
2nd ed. New York 1980.
74 R.G. Patman: Some Reflections on Archie Brown and the End of Cold War…, s. 439–445.
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ZSRR, a wreszcie decyzja o SDI poważnie zaniepokoiła ZSRR. Wreszcie,
Patman stwierdził, że polityka Gorbaczowa nie była wcale konsekwentna
i zmieniała się. Według amerykańskiego badacza trzeba się zgodzić, że
nie da się zrozumieć końca zimnej wojny bez studiów nad sytuacją we‑
wnętrzną w ZSRR, ale nie można tego robić bez uwzględnienia szerszego
kontekstu tych przemian.
Warto dodać, że wielu badaczy, a na pewno polityków, w USA głosi
tezę o tym, że do końca zimnej wojny przyczynił się Ronald Reagan, co
wywołało nową falę artykułów naukowych w momencie jego śmierci
w czerwcu 2004 roku75. Wskazywano zarówno na fakt wzrostu poten‑
cjału militarnego USA, jak i moralną uczciwość, co pozwoliło USA oraz
ich sojusznikom pokonać sowiecki komunizm. Ta argumentacja zawierająca się w słowach „peace through strenght” bywa czasem uznawana za
jedyny element przyczyniający się do końca zimnej wojny wsparty silnie
na osobowości i polityce prezydenta USA. Jak jednak pisał Kennan, ZSRR
i tak by upadał z racji wewnętrznych słabości systemu, a Reagan był
tylko szczęśliwym beneficjentem długotrwałych procesów w Federacji
Rosyjskiej, które wtedy eksplodowały. Analiza wokół roli Reagana toczy
się nieco poza głównymi rozważaniami dotyczącymi teorii sm, ale jest
o wiele bardziej popularna i włączona została do dyskursu politycznego
i kanonu myślenia o przyczynach końca zimnej wojny.

Refleksje na zakończenie
Ocena dorobku głównie zachodnich badaczy potwierdza to, że poświęcali
oni wiele uwagi, czasem ex post, kwestii fundamentalnej zmiany w sto‑
sunkach międzynarodowych, jaką był koniec zimnej wojny. Zastanawiali
się, jakie procesy spowodowały, że miało to miejsce w określonym czasie.
W zdecydowanej większości teoretycy pomimo odwoływania się do
wielu teorii sm nie potrafili udzielić odpowiedzi na to pytanie. Więcej do
powiedzenia wydają się mieć praktycy. Ta porażka sowietologów i bada‑
czy stosunków międzynarodowych wynikała także z braku danych eko‑
nomicznych i słabości oceny politycznej sytuacji w ZSRR i w państwach
Europy Wschodniej76. Wydaje się jednak, że to niepowodzenie nie miało
75 J.W. Knopf: Did Reagan Win the Cold War? “Strategic Insights” 2004, Vol. 3, Issue 8.
76 P. Everts: The Events in Eastern Europe and the Crisis in the Discipline of International
Relations. In: The End of the Cold War: Evaluating Theories of International Relations…, s. 55–81;
J. Snyder: Science and Sovietology: Bridging the Methods Gap in Soviet Foreign Policy Studies.
“World Politics” 1988, Vol. 40.
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charakteru empirycznego, ale konceptualny. Oni bowiem nie zakładali
możliwości pokojowej, a zarazem radykalnej transformacji radzieckiego
systemu politycznego i jego polityki. Nie wykorzystali należycie danych,
które umożliwiały przewidzenie tych wydarzeń. Byli więźniami określonych koncepcji, które prowadziły ich do ignorowania odpowiednich
informacji lub interpretowania ich nieprawidłowo77. To wielka porażka
w zakresie przewidywania dalekosiężnej zmiany polityki zagranicznej
ZSRR. Badacze nie uwzględnili potencjału zmiany w postawach oby‑
wateli państw Europy Wschodniej i wielostronnych reform Michaiła
Gorbaczowa. Zimna wojna zakończyła się symbolicznie i w dużej mierze
faktycznie, gdy w Europie Wschodniej zwyciężyła Solidarność i upadł
mur berliński.
Koniec zimnej wojny i studia nad nią potwierdziły przekonanie
o tym, że teorie sm są pluralistyczne i epistemologicznie różnorodne,
a więc ich wartość analityczna mimo słabego wyniku w teście trafności
opisu konfliktu jest wysoka. Dla przywoływanego już Wohlwortha ten
test to „Reality Check”78.
Warto pamiętać, że oceny zimnej wojny są zróżnicowane w przy‑
padku badaczy europejskich i amerykańskich, na co zwrócił uwagę
wspomniany Cox79. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt pojawienia się
polskiego artykułu autorstwa Jacka Więcławskiego80. Ważnym efektem
pracy teoretyków sm w kwestii zimnej wojny jest to, że wielu politologów
(John L. Gaddis, Stephen M. Walt, Michael J. Hogan i Thomas G. Peterson)
doceniło badania historyczne, szukając tam wyjaśnień. Bardzo ciekawie,
choć z sarkazmem, zwracał uwagę Wohlworth na fakt, że część przed‑
stawicieli nauk o polityce nawet pod presją faktów z niechęcią porzuca
czy przekształca teorie81. Nie umieją zaadaptować coraz większej liczby
danych na temat przemian.
77 A. Mania: Wywiad i politycy. Rywalizacja i współdziałanie w procesie formowania
polityki bezpieczeństwa w USA. W: Dylematy strategiczne XXI wieku, Księga Jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Michałowi Chrościckiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej.
Red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc. Kraków 2013; R.K. Betts: Surprise Attack: Lessons
from Defense Planning. Washington, D.C. 1982; o sprawie kubańskiej zob.: R.N. Lebow, J.G.
Stein: We All Lost the Cold War…, rozdział 14.
78 W.C. Wohlforth: Reality Check: Revising Theories of International Politics…, s. 650–
680; zob. syntetyczne ujęcie stanowisk: T. Hopmann: Adapting International Relations Theory
to the End of the Cold War…, s. 96–101.
79 M. Cox: Another Transatlantic Split? American and European Narratives and the End of
the Cold War. “Cold War History” 2007, Vol. 7, No. 1, s. 121–146.
80 J. Więcławski: Power, Ideas or Mere Coincidence? Considering the End of the Cold War
in Material, Ideational and Coincidental Perspective. “Central and Eastern European Review”
2017, Vol. 11.
81 W.C. Wohlforth: How International Relations Theory Avoids the New Cold War History. “Journal of Cold War Studies” 1999, Vol. 1, No. 2, s. 39–60.
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Nawet jeżeli teorie sm nie sprostały oczekiwaniu radzenia sobie
z zimną wojną, a tym bardziej przewidywania jej końca, to wiele wska‑
zuje na to, że stosunki międzynarodowe są dobrą dziedziną dla omawia‑
nia tych wielkich wydarzeń i prowadzenia debaty na temat tego, co te
wydarzenia wywołało, a osiągnięcia tej dyscypliny w badaniu polityki
zagranicznej są olbrzymie, czemu służą nowoczesne metody badawcze82.
To, czy teorie sm lepiej nadają się do prognozowania wielkich wydarzeń
w polityce międzynarodowej, może być rozważane, ale to nauka o sto‑
sunkach międzynarodowych jest dobrze wyposażona w aparat badawczy
oraz doświadczenie przydatne dla wyjaśniania wydarzeń i to nie powinno
podlegać uproszczonemu kwestionowaniu.
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Two Great Debates in the USA: Causes of the Cold War
and the Mechanism of Its Ending
Summary: The Cold War has been a subject of interests of scholars for years. The first great
debate concerned the causes of its emergence. Traditionalists saw them in the aggressive
behavior of the Soviet Union, aimed at conquering Eastern Europe and Asia, which the
United States had to resist. The policy of containment was a symbol of this counteraction.
For revisionists, it was the intention of the US to dominate the international system, and
the economic interests above all that caused certain actions due to which the USSR came
under pressure and had to retaliate. Although the traditionalist concept was initially
dominating, the acceptance of the second one has increased since the Vietnam War due to
the criticism of the US policy at that time. Those two interpretations of the origins of the
Cold War were reinterpreted under the new “neo” terms. The development of research
and access to the archive were particularly important here.
The second great debate concentrates on the causes of the Cold War ending. Those
factors are discussed in terms of president Reagan’s policy, transformations within the
international system, the Gorbachev reforms and changes in the foreign policy concerned
with the surprising and peaceful withdrawal from the Eastern Europe, consent to the
unification of Germany, and the independence of the former republics. None of the theo‑
ries of International Relations (IR) have anticipated such outcome. Although realism was
criticized the most, other theories have not have not been able to grasp this phenomenon
either. They failed by not asking the right questions, by not taking advantage of the grow‑
ing number of data, by limiting themselves to one‑sidedness, excessive reductionism,
and as if out of habituation to a kind of unchangeable dichotomous world. Nevertheless,
many scholars, addressing the issue of the IR theories’ significance, have pointed out that
forecasting is not their aim, and therefore, not meeting such expectations does not make
them ineffective in researching international relations.
Key words: Cold War, international relations theories, traditionalists, revisionists, realism,
liberalism, constructivism
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Konflikt izraelsko‑palestyński:
sprzeczność polityki
administracji Donalda Trumpa
z interesami Unii Europejskiej*

„Rozważamy uczestnictwo prawdopodobnie na szczeblu technicz‑
nym” – tymi słowami Federica Mogherini, wysoka przedstawicielka
Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (HR/VP)1 odniosła się
do udziału Unii Europejskiej w konferencji na temat pokoju izraelsko
‑palestyńskiego, zaplanowanej przez USA na czerwiec 2019 roku2. Ta
krótka wypowiedź wpisuje się w krytyczny stosunek Unii Europejskiej
wobec polityki administracji prezydenta Donalda Trumpa względem
konfliktu bliskowschodniego. Unia od wielu lat niezmiennie stoi na
stanowisku, iż konflikt ten powinien zakończyć się istnieniem dwóch
niezależnych państw – Izraela i Palestyny (koncepcja two‑state solution),
a trwały pokój może zostać osiągnięty tylko w wyniku porozumienia
stron konfliktu i przy poszanowaniu prawa międzynarodowego. Stano‑
wisko administracji Trumpa, w odróżnieniu od wcześniejszych admi‑
nistracji amerykańskich, jest wobec koncepcji two‑state solution ambiwa‑
lentne. Od początku swojej prezydentury Trump podejmował działania
wzmacniające Izrael i osłabiające Palestynę, a część z nich pogwałcała
prawo międzynarodowe.
Polityka, jaką administracja Trumpa prowadzi wobec konfliktu
izraelsko‑palestyńskiego, jest sprzeczna z interesami Unii. Po pierwsze,
osłabia pozycję UE na Bliskim Wschodzie, w której interesie jest zaprowa‑
* Tekst został napisany w sierpniu 2019 roku.
1 Zgodnie z traktatem lizbońskim wysoki przedstawiciel pełni również funkcję wice‑
przewodniczącego Komisji Europejskiej, stąd też w skrócie przyjęło się określać tę funkcję
jako HR/VP (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/
Vice‑President of the European Commission).
2 A. Retmann: EU Officials Prepare for US Extravaganza on Palestine. “EU Observer”
1.02.2018. https://euobserver.com/foreign/145189 [data dostępu: 25.06.2019].

626

Justyna Zając

dzenie stabilności i pokoju w tym regionie. Po drugie, pogłębia problem
braku jednomyślności państw członkowskich w unijnej polityce zagra‑
nicznej. Po trzecie, podważa liberalny porządek międzynarodowy, który
UE pragnie utrzymać.
Po części wprowadzającej, przedstawiającej politykę administracji
Trumpa wobec konfliktu arabsko‑izraelskiego i krytycznej reakcji nań ze
strony Unii Europejskiej, w tekście zaprezentowano analizę trzech wska‑
zanych powyżej punktów.

Polityka administracji Donalda Trumpa
wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego
Krytyczna reakcja ze strony Unii Europejskiej
Kiedy Trump objął stanowisko prezydenta USA, zadeklarował, że
Stany Zjednoczone przedstawią plan rozwiązania konfliktu izraelsko
‑palestyńskiego, określając go z dumą „porozumieniem stulecia” (a deal
of the century). Dla wypracowania owego planu, w listopadzie 2017 roku
Trump powołał trzyosobowy zespół, w skład którego weszli jego bliscy
współpracownicy: Jason D. Greenblatt, były dyrektor biura prawnego
ds. nieruchomości Trumpa, David M. Friedman, były prawnik Trumpa ds. upadłości majątkowych, ambasador USA w Izraelu, oraz najważ‑
niejszy członek zespołu, Jared Kushner, zięć Trumpa i jego doradca. To
właśnie Kushner stał się „twarzą” trumpowskiej polityki wobec konfliktu
izraelsko‑palestyńskiego. W czerwcu 2019 roku, niemal półtora roku po
powołaniu zespołu, na konferencji międzynarodowej w Manamie, Kush‑
ner przedłożył propozycję pokojową zatytułowaną Peace to Prosperity3.
Istotą propozycji było zainwestowanie 50 mld USD w rozwój gospodarczy,
głównie na terytoriach palestyńskich i zbudowanie korytarza o wartości
ok. 5 mld USD, łączącego Zachodni Brzeg i Strefę Gazy. Pomysł został od‑
rzucony przez Palestyńczyków i większość uczestniczących w konferencji
państw, które uznały, że idea budowania pokoju izraelsko‑palestyńskiego
za pomocą instrumentów ekonomicznych, przy jednoczesnym braku
rozwiązań politycznych, z góry skazana jest na porażkę. Nie jest bowiem
możliwe osiągnięcie pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami bez
rozwiązania kluczowych aspektów konfliktu, takich jak: uregulowanie
kwestii państwowości palestyńskiej, unormowanie sprawy uchodźców
3 Szerzej na temat programu zob. na stronie Białego Domu pod adresem: https://
www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/ [data dostępu: 28.06.2019].
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palestyńskich, rozwiązanie osadnictwa żydowskiego na okupowanych
terytoriach palestyńskich czy uregulowanie statusu Jerozolimy4.
Aby zrozumieć negatywną reakcję Palestyńczyków i innych zaintere‑
sowanych państw na propozycję Kushnera, trzeba mieć w pamięci fakt,
że Biały Dom od początku 2017 roku dokonał zwrotu w dotychczasowej
polityce USA wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego oraz jego stron.
O ile wcześniejsze administracje – George’a W. Busha i Baracka Obamy –
wyraźnie popierały koncepcję two‑state solution i starały się zachować
choćby pozorną neutralność wobec stron konfliktu, prezydent Donald
Trump wkrótce po zaprzysiężeniu ogłosił, że USA nie są koncepcją
two-state solution związane5 i podjął działania wzmacniające stronę
izraelską i osłabiające stronę palestyńską. Jeszcze jako prezydent elekt,
w grudniu 2016 roku, Trump wskazał jako kandydata na amerykańskiego
ambasadora w Izraelu Davida M. Friedmana – przeciwnika koncepcji
two‑state solution i zagorzałego zwolennika budowy osiedli żydowskich
na terytoriach okupowanych. Pomimo że ta kontrowersyjna kandydatura
spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony Palestyńczyków, w maju
2017 roku Friedman objął zaproponowane mu stanowisko. Pół roku
później, 6 grudnia 2017 roku, Trump podjął najbardziej kontrowersyjną
decyzję w odniesieniu do konfliktu izraelsko‑palestyńskiego: uznał
Jerozolimę za stolicę Izraela i zapowiedział, że ambasada amerykańska
zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy tak szybko, jak tylko
to możliwe6. Realizacja tej zapowiedzi nastąpiła w dniu symbolicznym,
14 maja 2018 roku, tj. w 70. rocznicę powstania Państwa Izrael. W ślad za
USA swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy przeniosła Gwatemala7.
Choć żadne inne państwo nie zdecydowało się dotychczas na taki krok8,
to biorąc pod uwagę zdolności oddziaływania międzynarodowego USA,
można przypuszczać, że uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez inne
kraje jest jedynie kwestią czasu.
4 Palestinians Reject Economic Part of US Peace Plan. “Al Jazeera” 23.06.2019.
5 J. Borger, P. Beaumont: Donald Trump Says US not Committed to Two‑State IsraelPalestine Solution. “The Guardian” 16.02.2017.
6 Presidential Proclamation Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem. December 6, 2017. https://www.white
house.gov/presidential‑actions/presidential‑proclamation‑recognizing‑jerusalem‑capitalstate‑israel‑relocating‑united‑states‑embassy‑israel‑jerusalem/ [data dostępu: 28.06.2019].
7 J. Heller, D. Williams: Guatemala Opens Embassy in Jerusalem, Two Days After U.S.
Move. “Reuters” 16.05.2018.
8 W grudniu 2018 roku Australia uznała Zachodnią Jerozolimę za stolicę Izraela, jed‑
nak nie zdecydowała się na przeniesienie swojej ambasady z Tel Awiwu. Ciekawy był
przypadek Paragwaju. W maju 2018 roku prezydent tego kraju Horacio Cartes podjął de‑
cyzję o lokalizacji ambasady paragwajskiej w Jerozolimie. Decyzję tę cofnął jednak Mario
Abdo Beniteza, który został wybrany na prezydenta Paragwaju w sierpniu 2018 roku.
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Reakcja stron konfliktu na amerykańskie posunięcie była, co oczywi‑
ste, diametralnie odmienna. Izraelski premier Benjamin Netanjahu przyjął
przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy z dużą satysfakcją i uznał to
wydarzenie za historyczne9. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud
Abbas ocenił je natomiast bardzo krytycznie, uznając, że po tej decyzji
USA nie mogą już pełnić roli mediatora w konflikcie10. We wrześniu
2018 roku Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) złożyła pozew do
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w sprawie rewizji
decyzji amerykańskiej, powołując się na konwencję wiedeńską o sto‑
sunkach dyplomatycznych z 1961 roku11. Niezależnie od rozstrzygnięć
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości stosunki amerykańsko
‑palestyńskie już uległy zdecydowanemu pogorszeniu. Władze Autono‑
mii Palestyńskiej zawiesiły kontakty na wysokim szczeblu z dyplomacją
amerykańską, a administracja Trumpa obniżyła rangę stosunków dyplo‑
matycznych ze stroną palestyńską. 10 września 2018 roku Departament
Stanu zapowiedział zamknięcie przedstawicielstwa OWP w Waszyngto‑
nie12, podając jako oficjalny powód brak działań Palestyńczyków na rzecz
pokoju z Izraelem13. Kilka tygodni później, 18 października, sekretarz
stanu Mike Pompeo ogłosił połączenie w jedną amerykańską misję dyplomatyczną konsulatu generalnego i ambasady w Izraelu, co de facto
oznaczało zlikwidowanie odrębnego przedstawicielstwa amerykańskiego
9 M. Bachner: ‘You Have Made History’: Netanyahu Hails Trump at Jerusalem Embassy
Opening. “The Times of Israel” 14.05.2018.
10 Jerusalem – Live Updates: Clashes in Jerusalem, Gaza and West Bank as Global Outrage at
Trump Decision Mounts. “Independent” 6.06.2017. W istocie, w obecnej sytuacji trudno sobie
wyobrazić świadczenie przez USA mediacji czy dobrych usług w izraelsko‑palestyńskim
(czy szerzej izraelsko‑arabskim) procesie pokojowym. Państwo, które pełni rolę mediatora
lub świadczy dobre usługi, jest, z założenia, w danym konflikcie/sporze neutralne. Decy‑
zja o uznaniu Jerozolimy za stolicę Państwa Izrael była zdecydowanym opowiedzeniem
się USA po jednej ze stron konfliktu.
11 Kilka tygodni później doradca prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowe‑
go John Bolton ogłosił, że USA wycofują się z protokołu fakultatywnego, który daje MTS
prawo do rozstrzygania sporów wynikających z Konwencji. Sprawa jest jednak w toku,
decyzja USA nastąpiła bowiem już po złożeniu przez OWP wniosku do MTS.
12 Trump Administration Orders Closing of Palestinian Office in Washington. “PBS”
10.09.2010. https://www.pbs.org/newshour/politics/trump‑administration‑orders‑closing
‑of‑palestinian‑office‑in‑washington [data dostępu: 28.08.2019]. Palestyńskie Biuro Infor‑
macyjne (Palestine Information Office), działające w Waszyngtonie od 1978 roku, zostało
podniesione do rangi Misji OWP w USA (PLO Mission to the United States) po podpisa‑
niu Porozumienia Oslo I. Kolejne podniesienie rangi przedstawicielstwa miało miejsce
w okresie prezydentury Baracka Obamy. W lipcu 2010 roku zostało ono przemianowane
na Delegację Generalną OWP w USA (PLO General Delegation to the United States).
13 H. Nauert: Closure of the PLO Office in Washington. 10.09.2018. https://www.state.gov/
closure‑of‑the‑plo‑office‑in‑washington/ [data dostępu: 28.08.2019].
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dla Palestyńczyków. W praktyce bowiem konsulat był placówką służącą
dyplomacji amerykańskiej do kontaktów z Palestyńczykami14.
Administracja Trumpa wycofała także pomoc finansową dla strony
palestyńskiej. W sierpniu 2018 roku Biały Dom ogłosił, że ze względu na
amerykański interes narodowy kwota 231,5 mln USD w ramach pomocy
ekonomicznej na rok budżetowy 2017, pierwotnie przeznaczona dla Pale‑
styńczyków na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, zostanie przekazana
na inne cele. Miesiąc później Trump ogłosił wycofanie kolejnych 25 mln
USD przeznaczonych dla szpitali we wschodniej Jerozolimie oraz 10 mln
USD dla Palestyńczyków w ramach arabsko‑żydowskiej inicjatywy zarzą‑
dzania konfliktami i łagodzenia ich skutków15. W październiku 2018 roku
Kongres amerykański przyjął ustawę (Anti‑Terrorism Clarification Act),
która stanowiła swoistą poprawkę do ustawy antyterrorystycznej z 2001
roku. Zgodnie z nowym dokumentem osoba, która przyjmie określone
rodzaje amerykańskiej pomocy zagranicznej USA, zgadza się na jurys‑
dykcję w amerykańskich sądach federalnych w sprawach dotyczących
terroryzmu międzynarodowego. W liście skierowanym do sekretarza
stanu Mike’a Pompeo premier Autonomii Palestyńskiej Rami Hamdal‑
lah oświadczył, że w związku z przyjętym przez Stany Zjednoczone
prawem Autonomia Palestyńska nie przyjmie od USA żadnej pomocy.
W konsekwencji 1 lutego 2019 roku amerykańska pomoc dwustronna dla
Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu została
wstrzymana16.
Zawieszona została również amerykańska pomoc dla Palestyńczyków
w ramach instytucji międzynarodowych. W sierpniu 2018 roku admini‑
stracja Trumpa zatrzymała wpłatę w wysokości 200 mln USD do Agencji Narodów Zjednoczonych dla Uchodźców Palestyńskich (UNRWA).
Spowodowało to problemy finansowe agencji, bowiem USA były jej naj‑
większym indywidualnym donatorem17. Wcześniej już, za prezydentury
Obamy, Stany Zjednoczone zaprzestały wpłat do Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), po tym
jak w październiku 2011 roku państwa członkowskie podjęły decyzję
o przyjęciu Palestyny do tej instytucji jako pełnoprawnego członka.
W październiku 2017 roku prezydent Trump uznał, że UNESCO prowa‑
14 J. Zanotti: The Palestinians: Background and U.S. Relations. “CRS Congressional Re‑
port”, RL34074, 21.11.2018, s. 5.
15 J. Zanotti: The Palestinians: Overview and Key Issues for U.S. Policy. “CRS in Focus”,
IF10644, updated 18.09.2018.
16 J. Zanotti: Anti‑Terrorism Clarification Act of 2018 (P.L. 115‑253) and U.S. Aid for the
Palestinians. “CRS Insight”, IN11025, updated 5.02.2019.
17 Dane ze strony internetowej UNRWA: https://www.unrwa.org/how‑you‑can‑help/
government‑partners/funding‑trends/donor‑charts [data dostępu: 28.06.2019].
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dzi politykę antyizraelską i ogłosił, że USA wycofują się z tej agencji –
formalne zakończenie tego członkostwa nastąpiło 1 stycznia 2019 roku18.
Polityka administracji Trumpa względem konfliktu izraelsko
‑palestyńskiego została krytycznie przyjęta przez Unię Europejską. Już
w tym samym dniu, w którym prezydent Trump ogłosił uznanie Jero‑
zolimy za stolicę Państwa Izrael, 6 grudnia 2017 roku, HR/VP Federica
Mogherini wyraziła głębokie zaniepokojenie tą decyzją i jej negatywnymi
konsekwencjami dla przyszłości pokoju na Bliskim Wschodzie. Mogherini
potwierdziła, iż Unia Europejska opowiada się za realizacją koncepcji
dwóch państw, a status Jerozolimy powinien być rozwiązany na drodze
dyplomatycznej tak, by to sporne miasto mogło być stolicą obu państw,
Izraela i Palestyny. Podkreśliła również, że UE i jej państwa członkowskie
będą tak długo respektować międzynarodowy konsensus w sprawie Jero‑
zolimy, wyrażony m.in. w rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ 478, włącza‑
jąc w to lokalizację przedstawicielstw dyplomatycznych, jak ostateczny
status Jerozolimy nie zostanie rozwiązany na drodze porozumienia
pokojowego19. Stanowisko to Mogherini oraz inni przedstawiciele UE po‑
twierdzili w kolejnych dokumentach i oficjalnych wystąpieniach20. Kiedy
podczas wizyty w Brukseli, w grudniu 2017 roku, izraelski premier Benja‑
min Netanjahu starał się przekonać przedstawicieli instytucji unijnych, że
Jerozolima jest stolicą Izraela, odpowiedź Mogherini była jednoznaczna:
„Jerozolima jest stolicą zarówno Izraela, jak i Palestyny”21. Stanowisko
to powtórzyła w styczniu 2018 roku podczas spotkania z prezydentem
Autonomii Palestyńskiej. Tym samym HR/VP potwierdziła wyrażane od
wielu lat stanowisko UE, zgodnie z którym konflikt izraelsko‑palestyński
powinien być rozwiązany na podstawie koncepcji two‑state solution, a de‑
18 Opuszczenie UNESCO przez USA oceniane jest jako element polityki izolacjoni‑
zmu w polityce zagranicznej administracji Trumpa. Zob. E. Waśko‑Owsiejczuk: Koncepcja
bezpieczeństwa USA. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Red. R. Zięba. Warsza‑
wa 2018, s. 109.
19 Statement by HR/VP Federica Mogherini on the Announcement by US Presi‑
dent Trump on Jerusalem. Bruxelles, 6.12.2017. https://eeas.europa.eu/headquarters/he
adquarters‑homepage/36910/statement‑hrvp‑federica‑mogherini‑announcement‑uspresident‑trump‑jerusalem_en [data dostępu: 28.08.2019].
20 Zob. np. EU Statement – United Nations Security Council: Situation in the Middle
East, Including the Palestinian Question. New York, 26.04.2018. https://eeas.europa.eu/de
legations/un‑new‑york/43591/eu‑statement‑%E2%80%93‑united‑nations‑security‑councilsituation‑middle‑east‑including‑palestinian_en [data dostępu: 28.08.2019]. Statement by
High Representative/Vice‑President Federica Mogherini on violence in Gaza and latest de
velopments. Bruxelles, 4.05.2018. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters‑home
page/44510/statement‑high‑representativevice‑president‑federica‑mogherini‑violence‑ga
za‑and‑latest_en [data dostępu: 28.08.2019].
21 A. Rettman: Israel presses Jerusalem claim in EU capital. “EU Observer” 11 December
2017. https://euobserver.com/foreign/140231 [data dostępu: 28.06.2019].
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cyzje w sprawie Jerozolimy powinny być podjęte w wyniku negocjacji
między stronami konfliktu. Terytoria, które Izrael zajął w czasie wojny
sześciodniowej 1967 roku – Strefę Gazy, Zachodni Brzeg, Wschodnią
Jerozolimę oraz Wzgórza Golan – Unia Europejska uznaje za okupowane,
z których Izrael winien się wycofać. UE dopuszcza wprawdzie zmiany te‑
rytorialne, pod warunkiem jednak, że będą one uzgodnione przez strony
konfliktu oraz zgodne z prawem międzynarodowym. Podobnie, w opinii
UE, budowanie przez Izrael osiedli żydowskich na okupowanych teryto‑
riach jest nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego.
Podstawą unijnego stanowiska jest deklaracja wenecka przyjęta
przez Wspólnotę Europejską 13 czerwca 1980 roku, kilkanaście miesięcy
po podpisaniu porozumienia pokojowego między Egiptem a Izraelem22
oraz dokumenty instytucji unijnych przyjmowane w kolejnych latach,
m.in. w deklaracji berlińskiej (25 marca 1999 rok) i deklaracji sewilskiej
(22 czerwca 2002 rok).
Polityka administracji Trumpa wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego jest nie tylko sprzeczna ze stanowiskiem i działaniami UE w tym
zakresie, ale również jest niekorzystna z punktu widzenia unijnych
interesów.

Osłabianie pozycji UE na Bliskim Wschodzie
Wycofanie się administracji Trumpa z popierania koncepcji two‑state
solution przyczynia się do osłabienia pozycji Unii Europejskiej na Bliskim
Wschodzie, w interesie której jest zaprowadzenie stabilności i pokoju
w regionie.
Brak politycznego poparcia dla idei niezależnego państwa palestyń‑
skiego ze strony Stanów Zjednoczonych, przy jednoczesnym uznaniu
przez to państwo Jerozolimy za stolicę Izraela, podkopuje wysiłki poko‑
jowe Unii Europejskiej i niweczy jej wieloletnie działania na rzecz realizacji
koncepcji two‑state solution. Instytucje unijne oraz państwa członkowskie
włożyły dużo wysiłku dyplomatycznego oraz wydały wiele miliardów
euro na rzecz utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego, którego
22 W deklaracji weneckiej 9 państw Wspólnoty Europejskiej uznało, że naród pale‑
styński (Palestinian people) musi mieć przyznaną możliwość „pełnego zrealizowania swoje‑
go prawa do samostanowienia”, a OWP powinna być włączona do rokowań pokojowych.
Szerzej zob. H. Sicherman: Europe’s Role in the Middle East: Illusions and Realities. „Orbis”
1985, Vol. 28, No. 4, s. 803–828.
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rację bytu podważa administracja Trumpa. Od wielu lat UE nie tylko
bowiem deklaruje wsparcie dla realizacji koncepcji two‑state solution, ale
też aktywnie wspiera Palestyńczyków w budowaniu i usprawnianiu pa‑
lestyńskich instytucji państwowych, pozostając największym donatorem
pomocy finansowej dla władz Autonomii Palestyńskiej, jej mieszkańców
oraz uchodźców palestyńskich. Od 2007 roku łączne wsparcie ze strony
instytucji Unii, jej państw członkowskich (oraz Norwegii i Szwajcarii)
oscyluje na poziomie 1,2 mld EUR rocznie23. Od 2008 roku gros unijnej
pomocy dla Autonomii Palestyńskiej jest przekazywana poprzez me‑
chanizm PEGASE (Mécanisme Palestino‑Européen de Gestion et d’Aide Socio
‑Economique). Za jego pośrednictwem Unia Europejska przekazała miliony
euro na budowę palestyńskich instytucji państwowych oraz na doraźne
potrzeby, takie jak wypłata emerytur, wynagrodzeń dla urzędników,
świadczeń socjalnych dla palestyńskich rodzin czy wsparcie finansowe
dla szpitali we Wschodniej Jerozolimie24. Oddzielne fundusze UE prze‑
kazuje dla uchodźców palestyńskich poprzez UNRWA. Unia Europejska
jest największym multilateralnym donatorem funduszy do tej instytucji.
W latach 2007–2014 wkład UE do UNRWA wyniósł ponad 1 mld EUR25.
Po wycofaniu się USA ze współfinansowania tej agencji, Unia Europejska znacząco zwiększyła swoje udziały finansowe. O ile w 2017 roku
wkład UE do UNRWA wyniósł ok. 451 mln USD (Komisja Europejska –
ok. 142,5 mln USD, państwa członkowskie – ok. 308,5 mln USD)26, w 2018
roku kwota ta opiewała już na ok. 642 mln USD (KE: ok. 178,9 mln USD,
państwa członkowskie: ok. 463 mln USD)27. Dla zwiększenia efektywno‑
ści pomocy udzielanej Palestyńczykom Unia Europejska przyjęła na lata
2017–2022 strategię, mającą na celu skoordynowanie alokacji funduszy
pomocowych przekazywanych przez państwa UE, instytucje unijne oraz
Norwegię i Szwajcarię. Koordynacja alokacji funduszy opiera się na pięciu
filarach. Pierwsze dwa filary obejmują budowanie zdolności i wiarygod‑
ności instytucji państwa palestyńskiego. Filary trzeci i czwarty odnoszą
się do usprawnienia usług dostarczanych Palestyńczykom, głównie na te‑
23 European Joint Strategy of European Development Partners in Support of Palestine 2017–2020, s. 28. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jp‑palestine_brochure_en.pdf
[data dostępu: 10.05.2019].
24 Szerzej zob. J. Zając: Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego w latach
2009–2017. „Rocznik Integracji Europejskiej” 2017, nr 11, s. 29–42.
25 EU Renews Its Support to Palestinian Authority and Palestinian Refugees with
a First 2016‑Assistance Package Totaling €252.5 Million. “Press Release”, European Com‑
mission, Brussels, 1.03.2016.
26 Dane ze strony internetowej UNRWA: https://www.unrwa.org/how‑you‑can‑help/
government‑partners/funding‑trends/donor‑charts [data dostępu: 28.06.2019].
27 Największego wzrostu wkładu finansowego do UNRWA w 2018 roku dokonały
Niemcy, z około 76,5 mln USD do 177,4 mln USD.
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rytoriach okupowanych. Piąty filar obejmuje działania wspierające rozwój
gospodarczy Palestyny28.
Siła międzynarodowego oddziaływania USA jest jednak większa ani‑
żeli Unii, więc w obliczu rozbieżnych działań obu aktorów, efektywność
tych, podjętych przez UE może ulec zmniejszeniu. To USA były zawsze
głównym aktorem dyplomatycznym w izraelsko‑palestyńskim procesie
pokojowym, z którym Unia Europejska współpracowała, bazując na zało‑
żeniu, że optymalnym rozwiązaniem konfliktu izraelsko‑palestyńskiego
jest koncepcja two‑state solution. USA, politycznie, militarnie i finansowo
bardziej wspierały stronę izraelską, UE natomiast bardziej wspomagała
stronę palestyńską, będąc jej największym donatorem pomocy finanso‑
wej29. W efekcie, polityki obydwu aktorów były kompatybilne. USA i UE
były w stanie wytyczyć wspólną linię działania i współpracować na rzecz
rozwiązania tego niezwykle skomplikowanego konfliktu, dając nadzieję
na trwałe jego zakończenie. Ta wieloletnia współpraca i kompatybilność
amerykańsko‑unijna zostały osłabione wraz z polityką administracji
Trumpa.
Dodatkowo polityka Stanów Zjednoczonych przyczynia się do pogłębienia destabilizacji Bliskiego Wschodu, a tym samym może deter‑
minować nowe wyzwania i wzrost zagrożeń dla szeroko rozumianego
bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich30. Od wiosny 2018 roku
przybrały na sile protesty Palestyńczyków, a starcia między Palestyń‑
czykami ze Strefy Gazy a siłami izraelskimi (IDF) wzrosły do poziomu
z 2014 roku31. W obliczu toczących się konfliktów w Syrii, Jemenie, Libii
i Iraku, kryzysu irańskiego zaostrzenie relacji izraelsko‑palestyńskich
wzmaga chaos i postawy radykalne na Bliskim Wschodzie. Dla Unii
Europejskiej jest to sytuacja wysoce niepożądana, bowiem eskalacja prze‑
mocy w sąsiadującym z nią regionie z dużym prawdopodobieństwem
przyczyni się do pogłębienia problemów, z jakimi Unia boryka się od lat:
28 Szerzej zob. European Joint Strategy of European Development Partners in Sup‑
port of Palestine 2017–2020. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jp‑palestine_brochure_
en.pdf [data dostępu: 28.05.2019].
29 Unia Europejska wspierała inicjatywy pokojowe kolejnych administracji amery‑
kańskich w latach 90., jak również te podejmowane po załamaniu się bliskowschodniego
procesu pokojowego w 2000 roku, tj. konferencję pokojową w Annapolis zorganizowaną
przez administrację George’a W. Busha w 2007 roku oraz wysiłki mediacyjne administra‑
cji Baracka Obamy, podejmowane od stycznia 2009 roku.
30 Na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie zob. R. Fiedler: Bliskowschodni
kompleks niestabilności i bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku…,
s. 321–346.
31 W przeprowadzonej latem 2014 roku przez siły izraelskie ofensywie w Stre‑
fie Gazy (Operation Protective Edge) śmierć poniosło ponad 2100 Palestyńczyków oraz
72 Izraelczyków. Dane ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych: http://www.un.org.
[data dostępu: 28.06.2019].
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nielegalnych imigracji oraz dżihadyzmu, a w ich konsekwencji do wzrostu
zagrożenia terroryzmem, tendencji populistycznych i nacjonalistycznych
w Europie.

Pogłębianie problemu braku jednomyślności państw UE
W polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej trudno jest
osiągnąć jednomyślność, szczególnie wobec tak newralgicznego prob‑
lemu, jakim jest konflikt izraelsko‑palestyński32. Państwa unijne z trudem
wypracowały wspólne stanowisko wobec stron konfliktu – Autonomii
Palestyńskiej i Izraela. Kontrowersyjna polityka administracji Trumpa
problem ten pogłębia.
Instytucje unijne są w stanie uzgodnić wspólne działania dla finan‑
sowego wsparcia władz Autonomii Palestyńskiej i jej społeczeństwa oraz
uchodźców palestyńskich, jednak brakuje jednolitego stanowiska państw
UE względem uznania państwowości palestyńskiej. Rozdźwięk między
państwami unijnymi w tym względzie odzwierciedla wynik głosowania
w Zgromadzeniu Ogólnym NZ nad wnioskiem o przyznanie Palestynie
statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora (non‑member observer
state) w NZ. Podczas głosowania, 29 listopada 2012 roku, 14 państw UE
poparło wniosek (Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Portugalia, Szwecja),
1 – głosowało przeciwko (Czechy), a 12 państw wstrzymało się od głosu
(Bułgaria, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Ru‑
munia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania). Kilka lat później równie
niemożliwe okazało się wypracowanie jednolitego stanowiska państw
Unii Europejskiej wobec polityki USA i silnie popieranego przez nie Izra‑
ela. W głosowaniu nad rezolucją ES‑10/L.22 w Zgromadzeniu Ogólnym
NZ, w grudniu 2017 roku, 6 państw unijnych wstrzymało się od głosu
(Chorwacja, Czechy, Węgry, Łotwa, Polska i Rumunia), podczas gdy pozo‑
stałe biorące udział w głosowaniu państwa unijne wniosek poparły.
Od wielu lat kraje członkowskie Unii Europejskiej nie są również
w stanie wypracować jednolitej polityki względem Państwa Izrael. Za
licznymi oświadczeniami instytucji UE krytykującymi posunięcia strony
izraelskiej nie idą spójne działania. Pomimo eskalacji przemocy Izraela
wobec Palestyńczyków współpraca unijno‑izraelska rozwija się bez prze‑
szkód. Jak napisał w kwietniu 2018 roku niemiecki dziennik „Deutsche
32 Szerzej zob. Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną
a interesami państw członkowskich. Red. J. Zając. Warszawa 2014.
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Welle”: „powiązania biznesowe między UE a Izraelem nigdy nie były
silniejsze”33. W istocie, państwa Unii pozostają największym rynkiem
zbytu dla Izraela: 1/3 izraelskich obrotów handlowych przypada właśnie
na państwa unijne. UE i Izrael współpracują w wielu dziedzinach, takich
jak rolnictwo, lotnictwo, nauka, badania i rozwój, zdrowie, środowisko
naturalne. Izrael uczestniczy w programach unijnych, takich jak: Erasmus
Mundus, Twinning czy Horyzont 2020, co daje mu dodatkową możliwość
korzystania z unijnych funduszy i grantów. Niespójność Unii Europejskiej
w jej polityce wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego widać na przy‑
kładzie osadnictwa żydowskiego na terytoriach okupowanych. Pomimo
że UE od wielu lat nie uznaje ziem zajętych w wojnie sześciodniowej
1967 roku za integralną część terytorium Izraela, a osadnictwo izraelskie
na tych ziemiach ocenia jako nielegalne, to jednak za deklaracjami nie idą
adekwatne działania. Przez wiele lat wytwarzane przez firmy izraelskie
na terytoriach okupowanych produkty były znakowane jako izraelskie
bez wskazania, że wytworzono je na obszarach, które Unia uznaje za
okupowane. W ten sposób firmy izraelskie czerpały z przywilejów, jakie
płynęły z umów między Izraelem a UE. Dopiero w lipcu 2013 roku Ko‑
misja Europejska ogłosiła wytyczne w sprawie uprawnień podmiotów
izraelskich i ich aktywności na terytoriach okupowanych, wykluczając
możliwość korzystania przez nie z unijnych dotacji, instrumentów finansowych i nagród34. W listopadzie 2015 roku KE przyjęła wykładnię
unijnych przepisów, zgodnie z którą produkty rolne, a także kosmetyki
pochodzące z osiedli izraelskich na terytoriach okupowanych muszą być
wyraźnie oznakowane jako towary wyprodukowane na terenie osiedli
izraelskich na terytoriach okupowanych35. Według NZ część przedsię‑
biorstw europejskich ignoruje jednak wytyczne unijne. Organizacja odno‑
towała, że w początkach 2018 roku 27 firm z 10 państw członkowskich UE,
w tym 7 niemieckich i 5 holenderskich, miało powiązania gospodarcze
z „nielegalnie” prowadzoną działalnością gospodarczą przez osadników
na terytoriach okupowanych36.
33 J. Harper: EU‑Israel Trade Thriving, Despite the Politics. “Deutsche Welle” 19.04.2018.
https://www.dw.com/en/eu‑israel‑trade‑thriving‑despite‑the‑politics/a‑43448849 [data do‑
stępu: 28.06.2019].
34 Guidelines on the Eligibility of Israeli Entities and Their Activities in the Terri‑
tories Occupied by Israel Since June 1967 for Grants, Prizes and Financial Instruments
Funded by the EU from 2014 Onwards. “Official Journal of the European Union” C 205/9,
17.09.2013.
35 Interpretative Notice on Indication of Origin of Goods from the Territories Occu‑
pied by Israel since June 1967. “Official Journal of the European Union” C (2015) 7834 final,
Brussels, 11.11.2015.
36 A. Ratmann: EU diplomats oppose Trump on Jerusalem. “EU Observer” 1.02.2018.
https://euobserver.com/foreign/140808 [data dostępu: 28.05.2019].
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W ostatnich miesiącach swoje poparcie dla Izraela oraz polityki
prowadzonej przez administrację prezydenta Trumpa najbardziej demon‑
strują Węgry, Czechy i Rumunia. To właśnie ze względu na sprzeciw tych
3 krajów 6 grudnia 2017 roku Rada Europejska nie była w stanie przyjąć
stanowiska potępiającego decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za
stolicę Państwa Izrael37. Przedstawiciele Węgier, Czech i Rumunii (oraz
Austrii) wzięli następnie udział w uroczystym otwarciu ambasady USA
w Izraelu w maju 2018 roku. Co więcej, w marcu 2019 roku Węgry ot‑
worzyły swoje przedstawicielstwo handlowe w zachodniej Jerozolimie,
jako część węgierskiej ambasady w Izraelu. Jak podkreślił László Szabó,
ambasador tego kraju w USA, Węgry są trzeciem państwem, po USA
i Gwatemali, które zdecydowało się otworzyć swoje przedstawicielstwo
dyplomatyczne w Jerozolimie38. Głośnym echem odbiło się także wycofa‑
nie w ostatniej chwili poparcia Węgier dla krytycznego stanowiska Unii
Europejskiej względem izraelskich działań wobec Palestyńczyków, za‑
prezentowanego na forum NZ. W efekcie fiński ambasador przy NZ Kai
Sauer zaprezentował na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, 29 kwietnia
2019 roku, stanowisko UE w imieniu 27 państw, wykluczając Węgry, co
spotkało się z protestem ze strony Budapesztu39. Władze Rumunii i Czech
zapowiedziały, że również rozważają przeniesienie ambasad swoich
państw do Jerozolimy. Pomimo że działania 3 państw są w dużym stop‑
niu determinowane ich polityką wewnętrzną, w tym walką polityczną
między różnymi siłami politycznymi, to kontrowersyjna polityka USA
pogłębia problem jedności unijnej, z którym Unia mierzy się od lat. Jak
trafnie zauważyli Mieczysław Stolarczyk i Tomasz Kubin, „Unia Europej‑
ska od kilku lat znajduje się w fazie dezintegracji czy […] w kryzysie eg‑
zystencjalnym bądź megakryzysie”40. Z perspektywy Waszyngtonu jest to
pożądana sytuacja, bowiem Trump jawnie zmierza do dezintegracji oraz
obniżenia pozycji i roli międzynarodowej Unii Europejskiej, traktując ją
jako rywala USA41. Natomiast dla UE jest to poważne wyzwanie.
37 D. Huber: A New Venice Declaration from a “Coalition of the Lead Donors” on Israel/
Palestine. “IAI Commentaries”, Istituto Affari Internazionali, 30.04.2019, s. 1.
38 https://twitter.com/LaraFriedmanDC/status/1107638760261459968 [data dostępu:
10.05.2019].
39 Hungary Hits Out After EU ‘Ignores Its Veto’ on Statement Criticizing Israel. 2.05.2019. https://
www.euronews.com/2019/05/02/eu‑ignores‑hungary‑s‑last‑minute‑veto‑on‑statement‑cri
ticising‑israel [data dostępu: 28.06.2019].
40 T. Kubin, M. Stolarczyk: Wstęp. W: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie
XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Red. T. Kubin, M. Stolarczyk. Katowice 2018, s. 7.
41 Szerzej na temat strategii polityki zagranicznej administracji Trumpa zob. E. Waśko
‑Owsiejczuk: The Tenets of Trumpism – from Political Realism to Populism. „Przegląd Politologiczny” 2018, nr 3, s. 83–93.
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Podważanie przez USA
liberalnego porządku międzynarodowego
Unilateralne uznanie przez administrację Trumpa Jerozolimy za stolicę
Izraela, zachwianie neutralności wobec stron konfliktu oznaczało de
facto podważanie przez USA zasad, na których zbudowany jest liberalny
porządek międzynarodowy. Szczególnie niepokojącą w tym względzie,
bo niezgodną z prawem międzynarodowym, decyzją było uznanie przez
Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela i przeniesienie do tego
miasta amerykańskiej ambasady. Jerozolima faktycznie znajduje się pod
kontrolą Izraela od 1967 roku, jednak jej wschodnia część jest uznawana
przez społeczność międzynarodową za terytorium okupowane. Znalazło
to potwierdzenie w rezolucjach m.in. 242, 252 i 478 Rady Bezpieczeństwa
NZ. Kiedy w czerwcu 1980 roku Kneset ogłosił, iż Jerozolima jest stolicą
Izraela, RB NZ w rezolucji 478 uznała decyzję parlamentu izraelskiego za
naruszenie prawa międzynarodowego i wezwała państwa członkowskie
NZ, które ustanowiły swoje misje dyplomatyczne w Jerozolimie, do ich
wycofania z tego miasta. W konsekwencji 13 państw, których ambasady
znajdowały się wówczas w Jerozolimie (głównie afrykańskich i południowoamerykańskich), przeniosło je do Tel Awiwu lub innych miejsco‑
wości. Od momentu przyjęcia przez RB NZ rezolucji 478 tylko 2 państwa
naruszyły jej zapisy: Kostaryka (1982–2006) i Salwador (1984–2006)42. Stany
Zjednoczone uczyniły to w grudniu 2017 roku.
Kilka dni po tym jak prezydent Trump ogłosił uznanie Jerozolimy
za stolicę Izraela i przeniesienie ambasady USA do tego miasta, Rada
Bezpieczeństwa NZ zagłosowała nad rezolucją, która de facto wzywała
Stany Zjednoczone do wycofania się z tych decyzji. Za przyjęciem re‑
zolucji zagłosowało 14 z 15 członków RB NZ. Przeciwne rezolucji były,
co oczywiste, Stany Zjednoczone, które użyły prawa weta. W wyniku
zablokowania przez USA przyjęcia rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa
NZ swoją dezaprobatę dla amerykańskich decyzji w sprawie Jerozolimy
wyraziło Zgromadzenie Ogólne NZ w rezolucji A/ES‑10/L.2243, przyjętej
21 grudnia 2017 roku, przy poparciu 128 państw, sprzeciwie 9 i 35 głosach
wstrzymujących. Zgodnie z Kartą NZ rezolucja nie jest prawnie wiążąca,
ale wyraża opinię państw członkowskich tej organizacji.
42 P. Sasnal, S. Zaręba: Prawne i polityczne konsekwencje przeniesienia ambasady USA
z Tel Awiwu do Jerozolimy. „Biuletyn PISM” 2018, nr 18 (1460).
43 Status of Jerusalem. General Assembly United Nations, A/ES/‑10/L.22, 19 Decem‑
ber 2017. https://undocs.org/A/ES‑10/L.22 [data dostępu: 25.07.2019].
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Działania administracji amerykańskiej podważają liberalny porządek
międzynarodowy44, który Unia Europejska chce utrzymać. Porządek ten
jest bowiem zbudowany na wartościach, które są fundamentem tożsamo‑
ści UE. Wartości te Unia stosuje również w polityce międzynarodowej,
promując multilateralizm, pokojowe środki rozwiązywania sporów
i poszanowanie prawa międzynarodowego45. Podjęte przez administrację
Trumpa działania wobec konfliktu izraelsko‑palestyńskiego stanowią
zaprzeczenie wszystkich tych zasad. Zostały podjęte unilateralnie,
z pogwałceniem zasad środków pokojowego rozwiązywania sporów
i prawa międzynarodowego. Powrót USA w polityce międzynarodowej
na ścieżkę realizmu politycznego, której ton będzie nadawała rywalizacja
mocarstw, nie tylko utrudni Unii Europejskiej odgrywanie istotnej roli
międzynarodowej, ale będzie kolejnym wyzwaniem, wśród wielu innych,
dla jej egzystencji i rozwoju jako podmiotu zbudowanego na wartościach
liberalnych46.

Konkluzje
Po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny polityka USA i UE wobec
konfliktu izraelsko‑palestyńskiego jest tak wyraźnie odmienna. Unia
Europejska niezmiennie stoi na stanowisku, że najlepszym sposobem
na rozwiązanie konfliktu jest istnienie dwóch państw – Izraela i Pale‑
styny, z Jerozolimą jako stolicą obydwu krajów, a wszystkie uzgodnienia
pokojowe powinny odbyć się na zasadzie porozumienia stron konfliktu
i z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Działania podjęte przez
administrację Trumpa są zaprzeczeniem wszystkich tych zasad i godzą
w interesy Unii Europejskiej.
O ile Unia i Stany Zjednoczone przez wiele lat współpracowały ze sobą
na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko‑palestyńskiego, a ich polityka
44 Szerzej na temat liberalnego porządku międzynarodowego zob. G.J. Ikenberry: The
End of Liberal International Order. “International Affairs” 2018, Vol. 94, No. 1, s. 7–23.
45 Szerzej zob. J. Zając: Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu. Warszawa 2010, s. 53–66 oraz rozdz. VIII.
46 Zob. szerzej: T. Kubin, M. Stolarczyk: Wstęp. W: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku…; M. Stolarczyk: Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego
procesu integracji europejskiej. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 3, s. 39–61;
R. Zięba: Przyszłość Unii Europejskiej jako projektu politycznego w świetle kryzysu 2008 roku.
W: Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu. Red. R. Kuźniar. Warszawa 2011;
Polityki europejskie w dobie kryzysu. Red. T.G. Grosse. Warszawa 2016; Z. Czachór: Kryzys
i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. Warszawa 2013.
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była w dużym stopniu kompatybilna, w obliczu zmian, jakie w polityce
USA dokonuje administracja Trumpa, dalsza współpraca i kompatybil‑
ność stoją pod znakiem zapytania. Jeśli USA będą kontynuować politykę
unilateralizmu, ignorowania interesów sojuszników i partnerów, forso‑
wania izraelsko‑palestyńskiego (bądź szerzej izraelsko‑arabskiego) planu
pokojowego przy faworyzowaniu strony izraelskiej i dyskredytowaniu
palestyńskiej, współdziałanie unijno‑amerykańskie może okazać się
bardzo trudne. Jak napisało we wspólnym liście otwartym w kwietniu
2019 roku kilkunastu byłych decydentów wysokiej rangi z UE i jej państw
członkowskich: „Oczywiście lepiej jest, aby Europa współpracowała
z USA w celu rozwiązania konfliktu izraelsko‑palestyńskiego, jak również
podejmowała inne globalne problemy w silnym sojuszu transatlantyckim. Jednak w sytuacjach, w których stawką są nasze żywotne interesy
i podstawowe wartości, Europa musi realizować swój własny kierunek
działania”47.
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Israeli‑Palestinian Conflict: How Is the Trump Administration Policy
Contrary to the Interests of the European Union?
Summary: The policy toward the Israeli‑Palestinian conflict of the Donald Trump admin‑
istration contradicts the strategic interests of the European Union. First, the US policy
undermines the EU position in the Middle East. Second, it exacerbates the problem of
unanimity of member states in the EU foreign policy. Third, the Trump administration
foreign policy undermines the liberal international order that the European Union aspires
to maintain. This study outlines shifts in the Trump administration policy toward the
Arab‑Israeli conflict, and it examines reactions of the European Union to those changes
through the prism of the EU goals of maintaining its influence in the Middle East, promot‑
ing a consensus among its member states in shaping EU foreign policy, and preserving
the global liberal order.
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Arabia Saudyjska w polityce zagranicznej
Stanów Zjednoczonych
w okresie administracji Donalda Trumpa –
kooperacja symbiotyczna

Wprowadzenie
Arabia Saudyjska stanowi bez wątpienia jeden z kluczowych podmiotów
w bliskowschodniej polityce Stanów Zjednoczonych, a relacje pomiędzy
tymi państwami mają specjalny charakter1. Taki stan rzeczy nie stanowi
jednak żadnego novum, nie jest charakterystyczny tylko dla dwóch
pierwszych dekad XXI wieku, ale jego symptomy dostrzegalne były
już w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Wzajemne współzależno‑
ści, które sukcesywnie pogłębiały kolejne amerykańskie administracje
w następnych dziesięcioleciach XX wieku, w konsekwencji doprowadziły
bowiem obydwa państwa do stanu kooperacji symbiotycznej (symbiotic
cooperation), która u schyłku drugiej dekady XXI wieku wydaje się stanem
niemożliwym do zmiany2.
1 W.J. Hennigan: What Makes the U.S.‑Saudi Relationship So Special? Weapons, Oil and
‘An Army of Lobbyists’. “Time” 18.10,2018. https://time.com/5428669/saudi‑arabia‑military‑re
lationship/ [data dostępu: 22.08.2019].
2 Początki relacji amerykańsko‑saudyjskich datuje się na początek lat 30. XX wieku.
W 1931 roku Harold ST. John Philby zaprosił bowiem do Arabii Wschodniej amerykańskiego
filantropa Charlesa Crane’a, by ten sfinansował plan poszukiwania wody i innych za‑
sobów mineralnych na obszarze Arabii Wschodniej. Zaś 29 maja 1933 roku amerykańska
kompania naftowa Standard Oil of California (SOCAL), reprezentowana przez prawnika
Lloyda Hamiltona, oraz przedstawiciele króla Abd al‑Aziza Ibn Sauda podpisali poro‑
zumienie, na mocy którego SOCAL otrzymała wyłączne prawo do poszukiwania ropy na
powierzchni 400 tys. mil kwadratowych na Półwyspie Arabskim w ciągu kolejnych 60 lat.
W 1935 roku koncesja została przekazana filii CASOC (California‑Arabian Standard Oil
Company), która w styczniu 1944 roku zmieniła nazwę na ARAMCO (Arabia‑American
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Spoglądając na genezę i kształtowanie się relacji amerykańsko
‑saudyjskich, należy podkreślić, że niemal od czasu ich zainicjowania
Stany Zjednoczone starały się wciągnąć Arabię Saudyjską w orbitę ame‑
rykańskich wpływów i utrzymać ją w roli bliskiego sojusznika, a nawet
uczynić z niej kolejne państwo‑klienta (client state) w regionie Bliskiego
Wschodu. Instrumentami, które służyły tak określonym celom, były
zaś zarówno pomoc gospodarcza udzielana Rijadowi, amerykańskie
inwestycje w saudyjskim sektorze energetycznym3, jak i budowane oraz
konsolidowane uzależnienie polityczne. Co jednak ważne, zarówno dla
Waszyngtonu, jak i Rijadu owa wielopłaszczyznowa kooperacja była
opłacalna i każda ze stron opowiadała się za jej utrzymaniem. Przez obie
strony była ona bowiem postrzegana jako satysfakcjonująca i przynosząca
wymierne korzyści. W percepcji amerykańskich elit rządzących Arabia
Saudyjska była tym państwem, które w okresie zimnej wojny powstrzy‑
mywało radzieckie wpływy w regionie bliskowschodnim (Rijad był obok
Iranu do 1979 roku jednym z dwóch bliźniaczych filarów – Twin Pillars
Policy4), a po zakończeniu bipolarnej rywalizacji Rijad jako sojusznik
polityczny i militarny, był tym podmiotem, który wyrażał gwarantował,
a nawet realizował amerykańskie interesy i cele w obszarze Bliskiego
Wschodu. Arabia Saudyjska jako państwo wrogie i konkurujące z Is‑
lamską Republiką Iranu, zaliczaną do grona największych antagonistów
Stanów Zjednoczonych, w sposób naturalny zaliczała się do grona naj‑
ważniejszych amerykańskich sprzymierzeńców5. Z kolei z perspektywy
Arabii Saudyjskiej popieranie polityki amerykańskiej na Bliskim Wscho‑
dzie przez kolejne dziesięciolecia, zarówno w okresie zimnej wojny, jak
i po jej zakończeniu, miało wymiar strategiczny. Rijad dostrzegał bowiem
w takiej strategii element równoważenia w regionie niepożądanych z jego
perspektywy wpływów państw, które ograniczały lub nawet uniemoż‑
liwiały realizację saudyjskich interesów skupionych przede wszystkim
wokół budowania saudyjskiej potęgi, aż do chwili uzyskania statusu pań‑
stwa hegemona w regionie, czy też rangi mocarstwa bliskowschodniego.
Taki stan rzeczy dotyczył najpierw Wielkiej Brytanii, która wspierała
Oil Company); F. Halliday: Arabia Without Sultans. Manchester 1975, s. 49–50; J.K. Cooley:
Playback. America’s Long War in the Middle East. New York 1991, s. 51–52.
3 S.M. Scwebel: The Kingdom of Saudi Arabia and Aramco Arbitrate the Onassis Agreement.
“The Journal of World Energy Law & Business” 2010, Vol. 3, Issue 3, s. 245–256.
4 A. Tarock: The Superpowers’ Involvement in the Iran‑Iraq War. New York 1998, s. 95–99;
G. Sick: The United States in the Persian Gulf. From Twin Pillars to Dual Containment. In: The
Middle East and the United States. A Historical and Political Reassessment. Ed. D.W. Lesch.
Cambridge 2003, s. 297–302.
5 F.G. Gause III: From “Over the Horizon” to “Into the Backyard”. The U.S. – Saudi Relationship and the Gulf War. In: The Middle East and the United States. A Historical and Political
Reassessment…, s. 363–367.
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dynastię Haszymidów, a w której Saudowie upatrywali zagrożenie dla
urzeczywistniania swoich politycznych koncepcji i interesów, a kolejno
szyickiej Islamskiej Republiki Iranu, która stanowi w XXI wieku jedyne
państwo w regionie zdolne do tego, by osłabić saudyjskie wpływy i ogra‑
niczyć posiadany potencjał6.
Zarysowana wyżej problematyka, która będzie stanowić podstawę
dla niniejszego opracowania, pozwala na postawienie tezy, że w okresie
prezydentury Trumpa, mimo licznych wyzwań i zagrożeń mogących
prowadzić do osłabienia relacji amerykańsko‑saudyjskich, nastąpiła
ich jeszcze silniejsza konsolidacja, a Arabia Saudyjska utrzymała rolę
pierwszoplanową czy wręcz priorytetową wśród client states USA na
Bliskim Wschodzie. Celem prezentowanego tekstu będzie zatem analiza
relacji amerykańsko‑saudyjskich w perspektywie krótkoterminowej,
bo zaledwie w okresie niepełnej I kadencji wywodzącego się z Partii
Republikańskiej prezydenta Trumpa, jednak z uwzględnieniem prowa‑
dzonej kampanii wyborczej w 2016 roku i czasu ubiegania się o reelekcję.
Celem będzie również wskazanie wiodących determinant wzajemnych
relacji, a tym samym ukazanie czynników, które sprawiają, że stosunki
na linii Waszyngton – Rijad u schyłku drugiej dekady XXI wieku można
z pełnym przekonaniem traktować i określać w kategoriach kooperacji
symbiotycznej (symbiotic cooperation).

Determinanty relacji amerykańsko‑saudyjskich
w drugiej dekadzie XXI wieku
Analizując uwarunkowania relacji amerykańsko‑saudyjskich, które
u schyłku drugiej dekady XXI wieku determinują ich symbiotyczny cha‑
rakter, należy przede wszystkim podkreślić, że owe relacje zbudowane są
na solidnych, długoletnich, wielopoziomowych i wielopłaszczyznowych
zależnościach. Można zatem wskazać kilka płaszczyzn ich wzajemnego
przenikania się i bilateralnego przywiązania.
Wyjątkowa rola przypisana Arabii Saudyjskiej w bliskowschodniej
polityce Stanów Zjednoczonych jest głównie efektem geopolitycznego po‑
łożenia państwa Saudów. Jego strategiczność skupia się zaś wokół dwóch
czynników. Po pierwsze, wynika ona z wielkości terytorialnej7 i położenia
6 A. Rieck: Iraq and Saudi Arabia: from Rivalry to Confrontation. In: Iraq: Power and Society. Eds. D. Hopwood, H. Show, T. Koszinowski. Oxford 1993, s. 319–326.
7 Arabia Saudyjska zajmuje obszar 2149,7 tys. km², co sprawia, że jest największym
terytorialnie państwem w regionie Bliskiego Wschodu. Drugą lokatę zajmuje Islamska Re‑
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nad Zatoką Perską, pod której dnem i w której subregionie ulokowane są
największe w skali globu zasoby ropy naftowej. Po wtóre wiąże się z po‑
łożeniem w pobliżu innych – mimo że terytorialnie maleńkich, to jednak
bogatych w złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – konserwatywnych
monarchii bliskowschodnich (Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bah‑
rajnu, Kataru czy nawet Kuwejtu8), które, pozostając w orbicie wpływów
Arabii Saudyjskiej, znajdują się jednocześnie w obszarze influencji Stanów
Zjednoczonych, a tym samym orientację w ich polityce zagranicznej bez
wątpienia można określić jako proamerykańską9.
Następną determinantą, która sprawia, że Arabia Saudyjska pozostaje
strategicznie ważna w amerykańskiej polityce bliskowschodniej, jest fakt,
że w percepcji amerykańskich elit rządzących pełni ona rolę państwa bu‑
fora przed potencjalną ekspansją Islamskiej Republiki Iranu w regionie,
a tym samym stanowi skuteczną zaporę przed urzeczywistnianiem kon‑
cepcji szyickiego półksiężyca, która szczególnie bliska jest władzom w Te‑
heranie10. Ogniwem scalającym i umacniającym amerykańsko‑saudyjskie
relacje jest zatem wspólny wróg, którego obydwa państwa upatrują w Is‑
lamskiej Republice Iranu. Arabia Saudyjska, działając na rzecz osłabienia
szyickiego Iranu, zgodnie z wizją Białego Domu, pełni rolę stabilizatora
w regionie Bliskiego Wschodu i funkcję partnera zapewniającego pro‑
amerykańskość częściowo zdominowanych przez szyitów monarchii
położonych nad Zatoką Perską. Z kolei z perspektywy Rijadu USA, dając
Saudom milczące przyzwolenie na działania z pozycji hard power w imię
utrzymania regionalnego status quo i obrony żywotnych saudyjskich
interesów, jako jedyne są w stanie powstrzymać mocarstwowe ambicje
Teheranu i ograniczyć możliwości jego realnego odziaływania w regionie
Bliskiego Wschodu – dotyczy to zwłaszcza tych obszarów saudyjsko
‑irańskich proxy wars (na terytorium Bahrajnu, Syrii oraz Jemenu11), które
w perspektywie średnioterminowej powinny stać się domeną wpływów
saudyjsko‑amerykańskich12. Z perspektywy władz w Rijadzie Teheran
publika Iranu; Saudi Arabia. The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/
the‑world‑factbook/geos/sa.html [data dostępu: 23.08.2019].
8 J. Blas: How U.S. Policy on Iran Got Stuck Between Saudi Arabia and Kuwait. 25.10.2018.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018‑10‑25/how‑u‑s‑policy‑on‑iran‑got-stuckbetween‑saudi‑arabia‑and‑kuwait [data dostępu: 22.08.2019].
9 D. Pustelnik, A. Lucic: American Relations with Saudi Arabia: An Assessment of Shifting Policies. “National Security And The Future” 2009, No. 10, s. 16.
10 A.A. Yateem: The Predicament of Shia Fundamentalism in Bahrain. “Central European
Journal of International and Security Studies” 2014, No. 3, s. 97–100.
11 T. Ruys, L. Ferro: Weathering the Storm: Legality And Legal Implications of the Saudi
‑Led Military Intervention in Yemen. “International & Comparative Law Quarterly” 2016,
Vol. 65, Issue 1, s. 61–70.
12 M. Kaldor: New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era. Cambridge 2014,
s. 164–166.
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to zatem najgroźniejszy konkurent w rywalizacji o miano hegemona
w regionie bliskowschodnim. Obawy Rijadu stanowią zaś implikację
faktu, że na terytorium Arabii Saudyjskiej, co prawda dominuje islam
sunnicki (85–90%) – czy raczej radykalny jego odłam wahabizm13, oparty
na naukach najbardziej restrykcyjnej szkoły koranicznej: hanbalizmie14 –
jednak aż 10–15% społeczeństwa stanowią wyznawcy islamu szyickiego,
którzy skupieni są w Prowincji Wschodniej15, strategicznej, bogatej
w złoża ropy naftowej i narażonej na działania destabilizacyjne ze strony
władz w Teheranie części państwa16.
Kolejna przesłanka, która w znaczącym stopniu determinuje amerykańsko‑saudyjskie relacje, sprowadza się do płaszczyzny energetycznej.
Arabia Saudyjska to bowiem państwo dysponujące największymi w regionie
Bliskiego Wschodu zasobami surowców energetycznych – zwłaszcza ropy
naftowej. Saudi Aramco17 to największy na świecie pod względem dzien‑
nego wydobycia surowców państwowy koncern paliwowo‑chemiczny,
który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej18. Jako
jeden z liderów światowej produkcji ropy Saudi Aramco zaspokaja około
13% zapotrzebowania globalnego na ten surowiec. Arabia Saudyjska, która
nieformalnie przewodzi działaniom Organizacji Państw Eksportujących
Ropę Naftową (OPEC), plasuje się zaś na pierwszym w skali globalnej
miejscu pod względem wielkości eksportu ropy naftowej (7 341 mln bary‑
13 Warto zauważyć, że w kolejnych raportach dotyczących przestrzegania praw
człowieka Arabia Saudyjska permanentnie wskazywana jest jako państwo, w którym
łamane są fundamentalne, przysługujące każdej jednostce prawa i wolności osobiste.
Strona amerykańska – mimo słów krytyki pod adresem Rijadu – jednak przede wszyst‑
kim eksponuje symboliczne w swej istocie reformy (jak przyznanie Saudyjkom prawa jaz‑
dy czy możliwości wchodzenia na stadiony piłkarskie), które zachodzą w królestwie w ramach programu Vision 2030; Saudi Crown Prince Mohammad, President Trump and Vision 2030.
https://www.tacticalreport.com/saudi‑crown‑prince‑mohammad‑president‑trump‑and‑v i
sion‑2030/ [data dostępu: 27.08.2019]; Saudi Arabia. Events of 2018. World Report 2019. Human
Rights Watch. https://www.hrw.org/world‑report/2019/country‑chapters/saudi‑arabia [data
dostępu: 25.08.2019].
14 I.G. Zepp Jr.: A Muslim Primer. Beginner’s Guide to Islam. London 1992, s. 147.
15 W zdominowanej przez szyitów Prowincji Wschodniej – dokładnie w Ghawar –
znajdują się największe w skali globu złoża lądowe ropy naftowej; F. Wehrey: The Forgotten
Uprising in Eastern Saudi Arabia. Washington 2013, s. 4–18.
16 Sprzeczności interesów saudyjsko‑irańskich i rywalizacja w sferze religijnej
szczególnie widoczna była podczas wydarzeń Arabskiej Wiosny w 2011 roku, zarówno
w obszarze saudyjskiej Prowincji Wschodniej, jak również na terytorium innych państw,
zwłaszcza podczas perłowej rewolucji w Bahrajnie; R. Rieger: In Search of Stability: Saudi
Arabia and the Arab Spring. Cambridge 2014, s. 4–8.
17 Saudi Aramco. https://www.saudiaramco.com/en/workingwithus/suppliers/becomea‑supplier [data dostępu: 23.08.2019].
18 S.M. Scwebel: The Kingdom of Saudi Arabia and Aramco Arbitrate the Onassis Agreement. “The Journal of World Energy Law & Business” 2010, Vol. 3, Issue 3, s. 245–256.
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łek dziennie), na drugim miejscu po Wenezueli (303,3 mld baryłek; 17,5%
w skali globu) pod względem posiadanych rezerw tego surowca (297,7 mld
baryłek – stan na koniec 2018 roku; 17,2% w skali globu), jak również na
drugim miejscu po USA (669,4 mln ton; 15-procentowy udział w globalnej
produkcji wzrósł po wykorzystaniu źródeł łupkowych) pod względem
wydobycia ropy naftowej (Arabia Saudyjska – 578,3 mln ton; 12,9% udziału
w światowej produkcji)19, co niewątpliwie stawia ją w roli decydenta na
globalnym rynku surowców energetycznych. Arabia Saudyjska posiada nie
tylko istotny wpływ na globalny rynek surowców energetycznych i ceny
ropy naftowej, ale również pozostaje jedynym na świecie swing producer,
a zatem – w przeciwieństwie do USA – takim producentem ropy, który
jest w stanie w bardzo krótkim czasie dodawać lub odejmować kilkaset
tysięcy baryłek dziennej produkcji tego surowca. Faktem jest zatem, że
Stany Zjednoczone są coraz bardziej niezależne energetycznie, a według
prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) do końca 2021
roku staną się eksporterem netto ropy, zaś w 2024 roku będą eksportowały
już około 4 mln baryłek dziennie, jednak ich zdolności kształtowania
międzynarodowego rynku energetycznego wciąż pozostają ograniczone
i tylko kooperacja z Arabią Saudyjską daje im instrumenty efektywnego
kształtowania i wpływania na materię rynku ropy naftowej zgodnie
z własnymi oczekiwaniami i interesami20.
Co równie ważnie, nie tylko polityka energetyczna, lecz także
stosunki handlowe pozostają istotnymi i trwałymi atrybutami relacji
amerykańsko‑saudyjskich. Arabia Saudyjska pozostaje bowiem najwięk‑
szym partnerem handlowym USA na Bliskim Wschodzie21. Saudyjskie
19 BP Statistical Review of World Energy 2019. June 2019, s. 14, 17. https://www.bp.com/con
tent/dam/bp/business‑sites/en/global/corporate/pdfs/energy‑economics/statistical‑review/
bp‑stats‑review‑2019‑full‑report.pdf [data dostępu: 25.08.2019].
20 R.L. Kleinberg: Is the U.S. Oil Industry Dominant? On the Verge of Oblivion? Neither.
“The New York Times” 7.10.2019. https://www.nytimes.com/2019/10/07/business/UnitedStates‑tight‑oil‑market.html [data dostępu: 10.10.2019].
21 W 2015 roku saudyjski eksport do Stanów Zjednoczonych szacowany był na poziomie ponad 19,7 mld USD, co jednak oznaczało ogromny spadek w porównaniu z jego
wartością z 2008 roku – 54,8 mld USD. W 2017 roku wciąż odnotowywano tendencję ma‑
lejącą rzędu 16,3 mld USD. Należy w tym miejscu podkreślić, że w znacznym stopniu war‑
tość obrotów handlowych pomiędzy Arabią Saudyjską a USA jest podyktowana z jednej
strony importem przez USA węglowodorów (ropy naftowej) z Arabii Saudyjskiej, a z dru‑
giej strony przywozem do Arabii Saudyjskiej broni, maszyn i pojazdów pochodzących
ze Stanów Zjednoczonych. Wahania wielkości i wartości w bilateralnych relacjach handlowych stanowią zatem implikację ogólnoświatowych trendów na rynku ropy naftowej,
w tym spadku globalnych cen ropy w latach 2014–2017, przy jednoczesnym wzroście kra‑
jowej produkcji tego surowca w USA; C.M. Blanchard: Saudi Arabia: Background and U.S.
Relations. Congressional Research Service Report, 21.09.2018. https://fas.org/sgp/crs/mide
ast/RL33533.pdf [data dostępu: 28.08.2019].
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miasta przemysłowe, takie jak Jubail czy Yanbu, zostały zaprojektowane
przez największą firmę inżynieryjno‑budowlaną w Stanach Zjednoczo‑
nych Bechtel, a Saudi Industrial Development Fund powstał dzięki wspar‑
ciu amerykańskiego Chase Manhattan Bank. Saudyjska sieć elektryczna
wykorzystuje standardy amerykańskie i została w dużej mierze zapro‑
jektowana przez amerykańską firmę inżynieryjną Stone and Webster. Do
tego największe petrochemiczne spółki joint venture należą do amerykań‑
skich Sabic, ExxonMobil czy ChevronTexaco22. Ponadto od grudnia 1993
roku funkcjonuje Amerykańsko‑Saudyjska Rada Biznesu (The U.S.‑Saudi
Arabian Business Council – USSABC), która skupia liderów finansjery
z obydwu państw23, a dzięki wsparciu Waszyngtonu 11 grudnia 2005 roku
Arabia Saudyjska została przyjęta w poczet członków Światowej Organi‑
zacji Handlu (WTO) jako 149 państwo24. W latach 2009–2019 USSABC ułatwiła zawarcie bilateralnych kontraktów handlowych i inwestycyjnych na
kwotę przekraczającą 200 mln USD. Tylko w 2018 roku, realizując projekt
„Vision 2030” i podejmując tym samym działania na rzecz umocnienia
relacji pomiędzy podmiotami gospodarczmi z USA a podmiotami rządu
saudyjskiego w kluczowych branżach, takich jak energetyka, petroche‑
mia, obronność, lotnictwo cywilne czy logistka, USSABC zorganizowała
w USA 7 ekskluzywnych wydarzeń branżowych, w których wzięło udział
752 przedstawicieli świata biznesu. W dodatku członkowie USSABC
uczestniczyli w wielu zewnętrznych wydarzeniach, w tym w licznych
spotkaniach i targach zorganizowanych w 17 stanach USA, w wyniku
których ponad 1000 nowych firm zostało wprowadzonych na saudyjski
rynek, a ponad 2500 nowych kontraktów zostało podpisanych przez zain‑
teresowane strony. Amerykańsko‑Saudyjska Rada Biznesu konsekwentnie
wspiera przy tym przedsiębiorstwa działające na terenie Pensylwanii, na
Florydzie, w Oregonie czy Waszyngtonie w ramach inicjatywy stanowej
zainicjowanej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. USSABC odegrała
kluczową rolę m.in. w ułatwianiu wielomilionowego kontraktu pomiędzy
producentem ciepłej wody z Pensylwanii a podmiotem z Arabii Saudyj‑
skiej. Jest to o tyle istotne, że przy obecnej szybkiej ekspansji w sektorze
budowlanym wielkość rynku podgrzewaczy wody w Arabii Saudyjskiej
przekroczy 20 mln do 2024 roku i obszar ten jako kolejny będzie penetrowany z ogromnym sukcesem przez amerykańskich inwestorów do
22 J.E. David: US, Gulf Countries Form New Group to Stem Flow of Terror Financing. 21.05.2017.
https://www.cnbc.com/2017/05/21/us‑gulf‑countries‑form‑new‑group‑to‑stem-flow-of‑ter
ror-financing.html [data dostępu: 13.09.2019].
23 The U.S.‑Saudi Arabian Business Council. https://us‑sabc.org/about‑us/success‑stories/
[data dostępu: 12.09.2019].
24 A. Łukaszewicz: Królestwo na rozstajnych drogach. Perspektywy przemian społeczno
‑ekonomicznych w Arabii Saudyjskiej. „Przegląd Orientalistyczny” 2006, nr 1–2, s. 84–95.
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2024 roku25. Reasumując, można zatem stwierdzić, że amerykańsko
‑saudyjska kooperacja w drugiej dekadzie XXI wieku w szeroko pojętej
materii handlowej sprowadza się do 4 sfer: 1) permanentnych dążeń na
rzecz wzrostu wartości amerykańskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej;
2) ekspansji saudyjskich zdolności produkcji ropy naftowej, tak by
zaspokoić amerykańskie i globalne potrzeby w tym zakresie; 3) umac‑
niania USA w roli kluczowego partnera handlowego Arabii Saudyjskiej;
4) stworzenia Saudyjczykom warunków i możliwości podejmowania
nauki w Stanach Zjednoczonych i uzyskiwania wyższego wykształcenia
w USA, co w przyszłości będzie stanowić ułatwienie dla szeroko pojętej
bilateralnej kooperacji gospodarczej i wymiany biznesowej.

Wykres 1. Liczba amerykańsko‑saudyjskich transakcji handlowych wg branży
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The U.S.‑Saudi Arabian Business Council…

Wśród kluczowych uwarunkowań determinujących w XXI wieku
kształt relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską
należy również wyeksponować szeroko pojętą płaszczyznę militarną
i bezpieczeństwa, w tym kooperację na rzecz walki z międzynarodo‑
wym terroryzmem i dżihadyzmem. Analizując wpierw materię współ‑
pracy w sferze militarnej, należy przynajmniej wspomnieć, że tylko
w latach 2009–2015 Stany Zjednoczone zawarły z Arabią Saudyjską
dwustronne umowy o sprzedaży broni opiewające na ponad 58 mld
25 The U.S.‑Saudi Arabian Business Council…
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USD26. Od marca 2015 roku wyszkolona przez USA saudyjska armia
wykorzystała podczas operacji wojskowej w Jemenie broń pochodzącą ze
Stanów Zjednoczonych27, a także amerykańską pomoc logistyczną i dane
wywiadowcze. Należy również podkreślić, że w okresie prezydentury
Baracka Obamy – m.in. ze względu na pojawiające się kryzysy i kon‑
flikty wewnętrzne w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
(procesy Arabskiej Wiosny, wojna domowa w Syrii czy wojna w Jemenie)
grożące daleko posuniętą destabilizacją – władze w Rijadzie były po‑
strzegane i traktowane przez amerykańskie elity rządzące (i to pomimo
rozbieżności stanowisk w tej materii w Kongresie USA i silnej krytyki
wystosowywanej przez część kongresmenów wobec bezrefleksyjnej
amerykańsko‑saudyjskiej symbiotic cooperation28) w kategoriach prioryte‑
towego, lojalnego, stabilnego i strategicznego sojusznika regionalnego.
By utrzymać taki stan rzeczy, prezydent Barack Obama podejmował zaś
szereg inicjatyw na rzecz jeszcze większego zbliżenia obu państw i mili‑
tarnego uzależnienia Arabii Saudyjskiej od USA. Realizując tak określone
cele, administracja Baracka Obamy bezprawne interwencje zbrojne Rijadu
w szyickim Bahrajnie (2011 rok) czy kolejne w Jemenie (od marca 2015
roku) potraktowała jako naturalny stan rzeczy (w kategoriach wyboru
mniejszego zła), ograniczając się jedynie do słów upomnienia i niczego
nieniosącej ze sobą krytyki29.
Percepcja Arabii Saudyjskiej jako państwa filarowego w kręgu cywi‑
lizacji muzułmańskiej kooperującego z USA w sferze militarnej i bezpie‑
czeństwa jest z perspektywy Stanów Zjednoczonych również istotna,
gdyż Rijad postrzegany jest jako strategiczny partner Waszyngtonu
w działaniach na rzecz walki (wojny) z międzynarodowym terroryzmem,
sojusznik w działaniach podejmowanych na rzecz stabilizacji na Bliskim
Wschodu oraz pokonania (wyeliminowania/zmarginalizowania) Al-Kaidy i tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Po okresie zdystansowania (ochło‑
dzenia) w relacjach bilateralnych, do którego doszło po zamachach ter‑
rorystycznych dokonanych 11 września 2001 roku na World Trade Center
26 J. Derks: The Future of the U.S.‑Saudi Arabia Relationship. University of Central
Florida, The Prince Mohammad bin Fahd Program for Strategic Research and Studies.
https://sciences.ucf.edu/pmbfprogram/future‑u‑s‑saudi‑arabia‑relationship/ [data dostępu:
22.08.2019].
27 C.M. Blanchard: Saudi Arabia: Background and U.S. Relations. Congressional Re‑
search Service Report, 10.03.2011. http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf [data
dostępu: 20.08.2019].
28 Congress and the War in Yemen: Oversight and Legislation 2015–2019. Congression‑
al Research Service Report, 6.09.2019. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45046.pdf [data
dostępu: 15.09.2019].
29 M. Kelemen: The U.S. And The War In Yemen. 29.08.2019. https://www.npr.org/2019/08/
29/755323036/the‑u‑s‑and‑the‑war‑in‑yemen [data dostępu: 12.09.2019].
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w Nowym Jorku i Pentagon, gdy okazało się, że 15 z 19 zamachowców
samobójców legitymowało się saudyjskim pochodzeniem30, władze Arabii
Saudyjskiej podjęły ogromny wysiłek, by przywrócić głębszą współpracę
i wzajemne zaufane na linii Waszyngton – Rijad. Najważniejsze działania
władz w Rijadzie skupiły się zaś na zwalczaniu dżihadystów funkcjo‑
nujących zarówno na terenie Arabii Saudyjskiej, jak i szerzej w regionie
Bliskiego Wschodu31. Tym samym w ramach wojny prowadzonej przez
USA ze zwolennikami radykalnego islamu Rijad podjął wiele inicjatyw,
by udowodnić, że pozostaje wiarygodnym sojusznikiem Białego Domu32.
Nie tylko aresztował członków Al‑Kaidy Półwyspu Arabskiego (Al‑Qaeda
in the Arabian Peninsula – AQAP) oraz sympatyków tzw. Państwa Islam‑
skiego działających na terenie królestwa, ale również zaangażował się
po stronie opozycji reżimowej w działania na rzecz zakończenia wojny
domowej w Syrii33 i stał się ważnym członkiem koalicji przeciwko
30 H. German: The Terrorist Attack on America. In: 11 September. Religious Perspectives on
the Causes and Consequences. Eds. I. Markham, I.M. Abu‑Rabi. Oxford 2002, s. 7–13.
31 W maju 2014 roku ministerstwo spraw wewnętrznych Arabii Saudyjskiej
oszacowało, że co najmniej 1200 Saudyjczyków podróżowało, by walczyć po stronie
dżihadystów w Syrii, a niektóre dane wskazywały, iż liczba ta mogła oscylować nawet
w granicach 2500. W tym samym czasie lider ISIS Abu Bakr al Baghdadi agresywnie
zakwestionował przywódców saudyjskich jako obrońców islamu i realizatorów zasad
sunnickiego salafizmu, określając ich niewolnikami krzyżowców i sprzymierzeńcami
Żydów, a także oskarżając o porzucenie sunnickich Palestyńczyków, Syryjczyków i Iraki‑
jczyków. W serii filmów wydanych w połowie grudnia 2015 roku przez ISIS widoczna
była skoordynowana kampania medialna potępiająca rodzinę Saudów jako zdrajców is‑
lamu i przyjaciół Stanów Zjednoczonych. W styczniowym wydaniu magazynu „Dabiq”
(2016) ISIS nawoływało do przeprowadzania religijnie usprawiedliwionych zamachów na
saudyjskich duchownych. W lipcu 2016 roku ISIS przeprowadziło serię trzech zamachów
bombowych na konsulat generalny USA w Dżuddzie, meczet w Medynie i szyicki meczet
w Prowincji Wschodniej. Saudyjska policja aresztowała wówczas ponad 1600 osób pode‑
jrzanych o sympatyzowanie z tzw. Państwem Islamskim; C.M. Blanchard: Saudi Arabia:
Background and U.S. Relations. Congressional Research Service Report, 20.09.2016. https://
apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1017814.pdf [data dostępu: 29.08.2019].
32 Wsparcie udzielane ze strony Arabii Saudyjskiej dla koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim wzbudzało wiele kontrowersji. Z jednej bowiem strony Rijad oficjal‑
nie wspierał wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz pokonania ISIS, ale z dru‑
giej Saudyjczycy, jako prywatne jednostki, wspierali finansowo działalność ugrupowań
dżihadystycznych, takich jak chociażby Front An‑Nusra – ugrupowanie dżihadystów
będących w latach 2011–2016 siatką Al‑Kaidy w Syrii; L.P. Boghardt: Saudi Funding of
ISIS. The Washington Institute, 23.06.2014. https://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/saudi‑funding‑of‑isis [data dostępu: 19.08.2019].
33 Rijad pełnił również funkcję dobrych usług w ramach miejsca spotkań syryjskich
sił opozycyjnych, które nie zostały uznane za organizacje terrorystyczne, co miało pomóc
w odsunięciu od władzy Baszara al‑Asada; M. Hyra: Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy. „Przegląd Geopolity‑
czny” 2016, nr 17, s. 54–55.
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tzw. Państwu Islamskiemu, której przewodziły Stany Zjednoczone. Król
Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd al‑Aziz Al Saud wielokrotnie publicz‑
nie potępiał sprawców kolejnych zamachów terrorystycznych, do których
dochodziło w Europie Zachodniej, i wzywał członków społeczności
międzynarodowej do podwojenia wysiłków w wojnie z terroryzmem34.
Współpraca w zakresie walki z terroryzmem pozostawała zatem strate‑
giczną cechą relacji amerykańsko‑saudyjskich. Eksperci z obu państw
wymieniali się danymi wywiadowczymi, a Federalne Biuro Śledcze
i Departament Skarbu współpracowały z saudyjskimi ekspertami finan‑
sowymi w zakresie funkcjonowania organizacji bankowych, charytatyw‑
nych czy prania pieniędzy, aby uniemożliwić grupom terrorystycznym
zdobywanie źródeł finansowania. Dla potwierdzenia tej współpracy
często upubliczniano osiągnięte dzięki niej sukcesy. Dotyczyło to m.in.
wskazówki, której udzielił saudyjski wywiad w 2010 roku na temat spi‑
sku polegającego na wysłaniu ładunków wybuchowych z Jemenu do USA
kurierem. Jak również aresztowania w 2016 roku w Bejrucie Ahmeda
al‑Mughassila, organizatora zamachu bombowego w 1996 roku w Arabii
Saudyjskiej, co było możliwe dzięki kooperacji między USA, Libanem
i Arabią Saudyjską35.
Reasumując, należy jednak zauważyć, że pomimo wyraźnego i silnego
zaangażowania Arabii Saudyjskiej w walkę z dżihadyzmem, a nawet
krytyki pod adresem Białego Domu dotyczącej niewystarczającego zaan‑
gażowania sił zbrojnych w przeciwdziałanie międzynarodowemu terro‑
ryzmowi, które Rijad wiązał przede wszystkim z regime change w Syrii,
niektórzy członkowie Kongresu USA pozostawali sceptyczni wobec symbiotic cooperation. Część z nich niezmiennie i bezrefleksyjnie stała zaś na
stanowisku, że Arabia Saudyjska jest jednym z największych i najbardziej
pewnych sojuszników USA (Zachodu) w wojnie prowadzonej z radykal‑
nym islamem, który funkcjonował pod postacią tzw. Państwa Islamskiego36 i stanowił wspólne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego
Arabii Saudyjskiej, regionalnego (bliskowschodniego) oraz międzyna‑
rodowego. Bez udziału Arabii Saudyjskiej pokonanie ISIS w percepcji
34 N. Obaid: Saudi Arabia’s Master Plan Against ISIS, Assad and Iran in Syria. Har‑
vard Kennedy School, 16.02.2016. https://www.belfercenter.org/publication/saudi-arabiasmaster‑plan‑against‑isis‑assad‑and‑iran‑syria [data dostępu: 2.01.2019].
35 J. Derks: The Future of the U.S.‑Saudi Arabia Relationship. University of Central
Florida, The Prince Mohammad bin Fahd Program for Strategic Research and Studies.
https://sciences.ucf.edu/pmbfprogram/future‑u‑s‑saudi‑arabia‑relationship/ [data dostępu:
12.01.2019].
36 C.M. Blanchard: Saudi Arabia: Background and U.S. Relations. Congressional Re‑
search Service Report, 23.01.2015. https://www.everycrsreport.com/files/20150123_RL33533_
9c933c17a331ea41be 45500f14aa 9c29f8aa005f.pdf [data dostępu: 22.11.2018].
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entuzjastów kooperacji symbiotycznej amerykańsko‑saudyjskiej byłoby
niemożliwe.
Analizując i podsumowując determinanty relacji amerykańsko
‑saudyjskich w drugiej dekadzie XXI wieku, które sprawiają, że można
określać je mianem symbiotic cooperation, należy również podkreślić
znaczącą pozycję kulturowo‑religijną Arabii Saudyjskiej w świecie
muzułmańskim, a zwłaszcza swego rodzaju prestiż w kręgu państw
sunnickich. Król Arabii Saudyjskiej nosi oficjalnie tytuł strażnika dwóch
świętych meczetów, a Mekka to miejsce pielgrzymek dla muzułmanów
z całego świata. Atrybutem królestwa jest bowiem fakt, że uchodzi ono za
kolebkę islamu, a historyczne terytoria Hidżazu to ziemia święta dla jego
wyznawców. Na terenie Arabii Saudyjskiej w 622 roku n.e. miała miejsce
hidżra – ucieczka proroka Muhammada z Mekki do Medyny, która zwień‑
czyła okres al‑dżahiliji (niewiedzy, wieków ciemnych, które poprzedzały
narodziny islamu). Co więcej, kolejni władcy Arabii Saudyjskiej – chociaż
nie są bezpośrednio spokrewnieni z prorokiem Muhammadem, a sam ród
Saudów wywodzi się od hodowcy wielbłądów, który na teren dzisiejszego
królestwa przywędrował z Omanu37 – postrzegani są w muzułmańskiej
ummie jako Ci, którzy powinni strzec tradycji muzułmańskiej. Co przy
tym szczególnie istotne – do lat 90. XX wieku wahabici ograniczali swoją
działalność do terenów Arabii Saudyjskiej, natomiast w kolejnych dzie‑
sięcioleciach jednym z wiodących celów stała się dla nich ekspansja wa‑
habizmu (pojmowana w kategoriach fundamentalizmu muzułmańskiego)
zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej38.

Amerykańsko‑saudyjska symbiotic cooperation
w okresie prezydentury Donalda Trumpa
Sojusz pomiędzy Arabią Saudyjską a Stanami Zjednoczonymi wydaje
się u swych podstaw niepodważalny również u schyłku drugiej dekady
XXI wieku. Można postawić dosyć jednoznaczną tezę, że z owego so‑
juszu obie strony przez kolejne dziesięciolecia czerpały i będą również
w przyszłości czerpać niebagatelne korzyści, nie tylko w szeroko pojętej
sferze gospodarczej, ale również na zasadach politycznej transakcji
37 G. Małachowski: System konstytucyjny Arabii Saudyjskiej. Warszawa 2011, s. 31–32.
38 D. Ungureanu: Wahhabism, Salafism and the Expansion of Islamic Fundamentalist Ideology. https://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2010/11_Ungureanu_tehno.pdf [data
dostępu: 25.08.2019].
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barterowej. Należy jednak zauważyć i wyraźnie podkreślić, że w kolej‑
nych dziesięcioleciach, a zwłaszcza w dwóch pierwszych dekadach XXI
wieku nastąpiła pewnego rodzaju redefinicja czynników warunkujących
wzajemne postrzeganie się obu państw. USA, mając na uwadze brak sta‑
bilności polityczno‑gospodarczej państw Bliskiego Wschodu i ogromną
konfliktogenność tej części świata, jak również wzrost zagrożeń dżihady‑
stycznych, od wielu lat podejmują przede wszystkim działania na rzecz
energetycznej niezależności, w czym odnoszą coraz większe sukcesy.
Z kolei Arabia Saudyjska urasta do rangi regionalnego mocarstwa i będąc
świadomą nie tylko swojej pozycji, ale również ważkości pozostawania
dla Waszyngtonu priorytetowym sojusznikiem w regionie, nie waha się
coraz częściej sięgać po instrumenty natury hard power, niejednokrotnie
wykraczające poza normy prawa międzynarodowego. Działania Rijadu
od wielu lat są nie tylko szeroko komentowane wśród amerykańskiego
społeczeństwa, ale dzielą również amerykańskie elity rządzące na dwa
przeciwległe obozy. Pierwszy z nich skupia tzw. saudo‑entuzjastów – zwo‑
lenników bezkrytycznego symbiotic cooperation realizowanego w imię
współpracy na rzecz efektywnego powstrzymania ekspansji zagrożeń
dżihadystycznych, marginalizacji roli Islamskiej Republiki Iranu i ko‑
operacji w sektorze energetycznym. Drugi obóz to tzw. saudo‑realiści –
przeciwnicy bezrefleksyjnego pogłębiania amerykańsko‑saudyjskich
powiązań, zwolennicy uniezależnienia się USA od saudyjskiego rynku
ropy, i ta część amerykańskiego establishmentu postrzegająca Arabię
Saudyjską w kategoriach państwa, w którym łamane są fundamentalne
prawa człowieka i wspierany jest radykalny islam (a także dżihadyzm)
oraz jego ekspansja w skali globalnej. Analizując stanowisko prezydenta
Trumpa i jego usytuowanie w ramach tak określonych dwóch obozów,
można bez wątpienia stwierdzić, że mimo pojawiających się sygnałów
o przewartościowywaniu prosaudyjskiej polityki, krytycznym podejściu
do wielu polityczno‑ekonomicznych decyzji Rijadu (zabójstwa dzienni‑
karza Dżamala Chaszodżdżiego czy ograniczaniu przez Rijad wydobycia
ropy naftowej) i przesunięciu w stronę saudo‑realistów pozostaje on lide‑
rem obozu saudo‑entuzjastów.
Eksplorując zatem stosunki na linii Waszyngton – Rijad w okresie ad‑
ministracji prezydenta Trumpa, warto sięgnąć do okresu poprzedzającego
jego prezydenturę, a zwłaszcza do czasu kampanii wyborczej, w trakcie
której pojawiały się sygnały o możliwym negatywnym przewartościowa‑
niu w relacjach amerykańsko‑saudyjskich, a nawet degradacji pozycji Ri‑
jadu w polityce bliskowschodniej Stanów Zjednoczonych. Donald Trump,
jako kandydat z ramienia Partii Republikańskiej, krytykował bowiem
swoją główną kontrkandydatkę Hillary Clinton za przyjmowanie pie‑
niędzy od państw, które swój system społeczno‑polityczno‑gospodarczy
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opierały na radykalnym islamie. I chociaż nie wskazywał wówczas kon‑
kretnie, które kraje miał na myśli, to z wielu przemówień czy udzielonych
wywiadów można było wnioskować, że chodzi mu o Arabię Saudyjską
oraz Katar. Zarówno Donald Trump, jak i Michael Flynn (wówczas jeden
z najbliższych doradców przyszłego prezydenta) stali na stanowisku,
iż ani Arabia Saudyjska, ani Katar, nie są wiarygodnymi partnerami
w walce z radykalnym islamem, terroryzmem międzynarodowym, a tym
samym również nie stanowią efektywnych sojuszników w działaniach
zmierzających do pokonania tzw. Państwa Islamskiego39. Niezwykle
istotnym sygnałem mogącym potwierdzać domniemania o odejściu
republikańskiej administracji od bezrefleksyjnie prosaudyjskiej polityki
było poparcie, jakiego Trump udzielił przyjętej we wrześniu 2016 roku
przez Kongres USA antysaudyjskiej ustawie Justice Against Sponsorship
of Terrorism Act (JASTA), która umożliwiała rodzinom ofiar zamachu
terrorystycznego dokonanego 11 września 2001 roku pozywanie rządu
i prywatnych obywateli Arabii Saudyjskiej do amerykańskich sądów za
domniemane poparcie dla terroryzmu. JASTA stanowiła (i permanentnie
stanowi) ogromne wyzwanie dla relacji amerykańsko‑saudyjskich, gdyż
po jej uchwaleniu ponad 850 rodzin ofiar zamachów terrorystycznych
z 11 września 2001 roku i 1500 rannych Amerykanów złożyło pozwy, do‑
magając się od Arabii Saudyjskiej odszkodowania40. W ramach zapowia‑
danej reorientacji w polityce prosaudyjskiej Trump eksponował również
konieczność wycofania amerykańskich sił zbrojnych z terytorium Arabii
Saudyjskiej. Podkreślał przy tym, że to Rijad jest uzależniony w sferze
bezpieczeństwa od decyzji USA, a groźby ze strony królestwa o wycofa‑
niu 750 mld USD, które ulokowane były w Stanach Zjednoczonych, uzna‑
wał za bezzasadne41. Rijad nieustannie był wskazywany przez Trumpa
jako źródło zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, a także
miejsce ekspansji i wsparcia dla sił dżihadystycznych oraz radykalnego
islamu, które należało efektywnie zwalczać.
Po wygranych wyborach i objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjed‑
noczonych, co nastąpiło 20 stycznia 2017 roku, antysaudyjska postawa
prezentowana przez Trumpa i jego sztab wyborczy straciły jednak rację
39 K. Forster: Donald Trump Still Does Business in Saudi Arabia, Despite Blaming the
Country for 9/11. 20.05.2016. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donaldtrump‑saudi‑arabia‑911‑business‑deals‑a7038991.html [data dostępu: 29.08.2019].
40 M. Elmenshawy: JASTA: Still a Thorn in the Side of US‑Saudi Relations. 26.03.2018.
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/jasta‑thorn‑side‑saudi‑relations‑180326073
806388.html [data dostępu: 23.08.2019].
41 J. Wuerth: Justice Against Sponsors of Terrorism Act: Initial Analysis. 29.09.2016. https://
www.lawfareblog.com/justice‑against‑sponsors‑terrorism‑act‑initial‑analysis [data dostępu: 28.08.2019].
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bytu, a sama Arabia Saudyjska urosła do rangi kluczowego i sprawdzo‑
nego przez kolejne dziesięciolecia sojusznika Białego Domu w regionie
Bliskiego Wschodu, który zaczął być przede wszystkim postrzegany jako
jedyny sojusznik regionalny będący w stanie zahamować polityczne am‑
bicje wrogiej USA i Izraelowi Islamskiej Republiki Iranu.
Kilka dni po objęciu urzędu prezydent Trump odbył więc rozmowę
telefoniczną z królem Arabii Saudyjskiej Salmanem Ibn Abd al‑Azizem
Al Saudem. Pojawiły się wówczas oświadczenia obu stron o woli ko‑
operacji w Syrii i Jemenie mającej na celu rozwiązanie eskalujących tam
konfliktów i usunięcie widma klęski humanitarnej (Jemen), a także przy‑
jęcia wspólnej linii politycznej wobec Teheranu, zacieśnienia współpracy
gospodarczej, wojskowej i antyterrorystycznej42. Najbardziej spektaku‑
larnym wyrazem utrzymania strategiczności relacji bilateralnych była
jednak bliskowschodnia podróż Trumpa, którą rozpoczął 20 maja 2017
roku od wizyty złożonej w Arabii Saudyjskiej. Rijad stał się zatem celem
pierwszej podróży zagranicznej Trumpa na stanowisku prezydenta Sta‑
nów Zjednoczonych, co należało odczytywać w kategoriach ogromnego
wyróżnienia i wskazania na dwóch najbliższych dla nowej administracji
bliskowschodnich partnerów – Arabię Saudyjską i Izrael (drugi cel pobytu
prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie).
Wizyta w państwie Saudów bez wątpienia implikowała wzmocnie‑
niem kooperacji bilateralnej na wielu polach i poziomach. Przede wszyst‑
kim w trakcie Arab Islamic American Summit w Rijadzie, w którym
uczestniczyło ponad 50 przywódców świata muzułmańskiego43, Stany
Zjednoczone, Arabia Saudyjska i inne sunnickie państwa Półwyspu
Arabskiego podpisały porozumienie w sprawie zwalczania finansowa‑
nia terroryzmu, którego implementacja miała być monitorowana przez
Stany Zjednoczone. Jednym z ważniejszych elementów wspólnej walki
z terroryzmem prowadzonej przez USA i państwa Zatoki Perskiej było
proklamowanie przez prezydenta Donalda Trumpa i króla Salmana Ibn
Abd al‑Aziza Al Sauda utworzenia the Terrorist Financing Targeting
Center (TFTC) oraz Global Center for Combating Extremist Ideology.
Efektem obrad w ramach Arab Islamic American Summit było również
ustanowienie regularnych spotkań na poziomie ministrów obrony i mi‑
nistrów spraw zagranicznych ze strony Stanów Zjednoczonych i państw
42 Saudi King Agrees in Call with Trump to Support Syria, Yemen Safe Zones: White House.
Reuters. 30.01.2017. https://www.reuters.com/article/us‑usa‑trump‑saudi/saudi‑king-agreesin‑call‑with‑trump‑to‑support‑syria‑yemen‑safe‑zones‑white‑house‑idUSKBN15D14L
[data dostępu: 23.08.2019].
43 President Trump’s Speech to the Arab Islamic American Summit. 21.05.2017. https://
www.whitehouse.gov/the‑press‑office/2017/05/21/president‑trumps‑speech‑arab‑islamicamerican‑summit [data dostępu: 22.08.2019].
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członkowskich Gulf Cooperation Council w ramach GCC‑US Strategic
Cooperation Forum44.
Wizyta Trumpa w Arabii Saudyjskiej implikowała ponadto podjęcie
licznych inicjatyw i zawarcie porozumień gospodarczo‑politycznych, które
wzmacniały amerykańsko‑saudyjską symbiotic cooperation. Analizując tę
materię, należy zwrócić uwagę na zawarte bilateralne umowy handlowe
o łącznej wartości 350 mld USD. Pakiet umów przewidziany do realizacji
na okres 10 lat objął m.in. kontrakt warty 110 mld USD na dostawy no‑
woczesnego amerykańskiego uzbrojenia, w tym okrętów Littoral Combat
Ships, czołgów M1A2 Abrams, śmigłowców Black Hawk i CH‑47F Chinook
oraz systemów przeciwbalistycznych THAAD, a także dostawy pocisków
PAC‑3MSE. Niezwykle istotny element stanowiły również kontrakty
związane z przemysłem wydobywczym o wartości 50 mld USD. Ponad
22 mld USD z tej sumy stanowiły porozumienia dotyczące zwiększenia
udziału amerykańskich rafinerii i firm naftowych we współpracy z Saudi
Aramco. Umowy obejmowały kooperację z koncernami GE, Honeywell
czy McDermott. Co więcej, 40 mld USD Arabia Saudyjska zobligowała się
zainwestować w projekty infrastrukturalne w USA, a także w sferę lotnictwa i kosmonautyki, energii, petrochemii i technologii informacyjnej45.
Wizyta prezydenta Trumpa w Arabii Saudyjskiej i podpisane amerykańsko‑saudyjskie porozumienia gospodarczo‑wojskowe należało zatem
z jednej strony odczytywać w kategoriach symbolicznego gestu eksponu‑
jącego permanentne wzmacnianie strategicznego partnerstwa i kooperacji
symbiotycznej potwierdzające priorytetowe miejsce Rijadu w polityce
bliskowschodniej Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony również
jako ostrzeżenie wysunięte pod adresem władz w Teheranie, że Biały
Dom przestał być zainteresowany równoważeniem sunnicko‑szyickich
wpływów mocarstw bliskowschodnich, jak miało to miejsce w okresie
prezydentury Baracka Obamy. Administracja Trumpa wysyłała zatem
jednoznaczny sygnał, że polityka USA będzie opierać się na permanen‑
tnym umacnianiu pozycji Arabii Saudyjskiej na płaszczyźnie militarnej
i politycznej. Stany Zjednoczone podejmą wszelkie działania, by Rijad
uczynić jedyną regionalną siłą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na
Bliskim Wschodzie, stabilizację tej części globu oraz walkę z międzyna‑
rodowym terroryzmem i dżihadyzmem również w skali globalnej. Administracja Trumpa nie pozostawiła tym samym wątpliwości, że Biały Dom
w toczonych na Bliskim Wschodzie proxy wars (Syria oraz Jemen) popiera
44 J.E. David: US, Gulf Countries Form New Group to Stem Flow of Terror Financing.
21.05.2017. https://www.cnbc.com/2017/05/21/us‑gulf‑countries‑form‑new‑group‑to‑stem‑flowof-terror‑financing.html [data dostępu: 3.09.2019].
45 Saudi Arabia and the Visit of President Trump. June 2017, Report. https://www.saudiem
bassy.net/sites/ default/files/WhitePaper_TrumpVisit_June2017.pdf [data dostępu: 1.09.2019].
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Arabię Saudyjską i będzie dążył do wzmocnienia jej pozycji sojuszniczej,
upatrując w niej skutecznej siły mającej za zadanie ukrócenie ambicji
Islamskiej Republiki Iranu do przejęcia dominacji w regionie.
W okresie prezydentury Trumpa w relacjach amerykańsko‑saudyjskich
kwestia osłabienia pozycji Islamskiej Republiki Iranu odgrywa zatem
niezwykle istotną rolę i stanowi jeden z zasadniczych czynników wzmac‑
niających symbiotic cooperation. Należy bowiem zdecydowanie podkreślić,
że twarda linia polityczna prezentowana przez administrację Trumpa
zaczęła być w pełni kompatybilna z innymi strategicznymi kierunkami
amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie, w tym zwłaszcza z umac‑
nianiem strategicznych relacji z Izraelem i Arabią Saudyjską – amery‑
kańskimi client states, a jednocześnie głównymi wrogami i rywalami
Islamskiej Republiki Iranu o hegemonię (w przypadku Rijadu) w regionie
Bliskiego Wschodu. Potwierdzenie tej tezy stanowią niewątpliwie decyzje
podjęte przez prezydenta USA w połowie 2018 roku – 8 maja Trump
w imieniu Stanów Zjednoczonych jednostronnie wypowiedział bowiem
układ nuklearny Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) zawarty
z Iranem w 2015 roku, jak również zapowiedział wprowadzenie nowych
sankcji w stosunku do Iranu i niejako zobligował pozostałych członków
społeczności międzynarodowej (na zasadach szantażu politycznego i go‑
spodarczego) do bezwarunkowego poparcia stanowiska Białego Domu.
W przemówieniu oznajmiającym zerwanie porozumienia nuklearnego
z Teheranem prezydent USA eksponował, że irański reżim jest wiodącym
państwowym sponsorem terroryzmu, promotorem radykalnego islamu,
eksportuje niebezpieczne pociski, napędza konflikty na Bliskim Wscho‑
dzie, wspiera pełnomocników i milicje takich organizacji terrorystycz‑
nych, jak Hezbollah, Hamas, talibowie czy Al-Kaida46. Należy jednak
podkreślić, że Biały Dom w relacjach z państwami Bliskiego Wschodu –
w tym zwłaszcza na linii Rijad i Teheran – stosuje podwójne standardy.
Zerwanie JCPA i artykułowanie konieczności konfrontacji z Teheranem –
postrzeganym i przedstawianym w kategoriach państwa zagrażającego
amerykańskim interesom na Bliskim Wschodzie – faktycznie w pełni
wpisywało się w wizję regionu wdrażaną przez Trumpa, skupioną wokół
umacniania pozycji Arabii Saudyjskiej, a tym samym leżało w interesie
Stanów Zjednoczonych i wkomponowywało się w saudo‑entuzjastyczny
nurt polityki kreowanej przez jego administrację47.
46 Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action. 8.05.2018. https://
www.whitehouse.gov/briefings‑statements/remarks‑president‑trump‑joint‑comprehensi
ve‑plan‑action/ [data dostępu: 25.08.2019].
47 M. Lee: Trump Administration Says Iran Complying with Nuclear Deal. 19.04.2017. http://
www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct‑trump‑iran‑nuclear‑deal‑20170418‑story.
html [data dostępu: 9.08.2019].
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Niezwykle istotny aspekt saudyjsko‑amerykańskiej kooperacji sym‑
biotycznej umacnianej w okresie prezydentury Trumpa należy dostrzegać
również w stanowisku, które administracja USA zajmuje wobec prowa‑
dzonej przez Rijad od 2015 roku interwencji zbrojnej w Jemenie. Nie
można bowiem wahać się przed postawieniem tezy, że Trump w pełni
poparł saudyjską politykę siły wobec Jemenu. Prezydent Trump nie tylko
kontynuował w tym względzie linię polityczną przyjętą przez swojego
poprzednika Baracka Obamę, ale wręcz systematycznie zwiększał
wsparcie logistyczno‑wywiadowczo‑militarne w konflikcie dla strony
saudyjskiej. Co więcej, niehumanitarne działania Arabii Saudyjskiej,
stanowiące pogwałcenie prawa wojny, takie jak zamachy bombowe
w szkołach i szpitalach czy ataki na ludność cywilną, nie spotkały się
ze zdecydowaną krytyką ze strony amerykańskiej administracji. Na
wartość pomocy militarnej udzielanej Rijadowi w wojnie nie wpłynęło
nawet wspomniane brutalne zabójstwo Chaszodżdżiego w Stambule,
którego dokonały siły saudyjskie48. Na początku 2017 roku administracja
Trumpa zmieniła wręcz decyzję Baracka Obamy dotyczącą zawieszenia
sprzedaży Rijadowi sterowanych bomb laserowych, wykorzystywanych
przeciwko ludności cywilnej, przy czym kontrakt opiewał na łączną
kwotę ponad 500 mln USD. Pod koniec 2017 roku, gdy wspierane przez
Teheran siły Huti wystrzeliły w kierunku kilku saudyjskich miast pociski
balistyczne, Pentagon potajemnie wysłał amerykańskie siły specjalne na
granicę saudyjsko‑jemeńską, aby pomóc saudyjskiemu wojsku zlokalizo‑
wać i zniszczyć sprzęt militarny Huti. Mimo że wojska amerykańskie nie
wkroczyły do Jemenu, by bezpośrednio walczyć z rebeliantami Huti, to
jednak tajna misja świadczyła o pośrednim udziale USA w eskalującej
wojnie49.
Dostrzegając zatem w polityce administracji Trumpa wobec wojny do‑
mowej w Jemenie element amerykańsko‑saudyjskiej symbiotic cooperation,
należy podkreślić, że decyzja prezydenta USA dotycząca zwiększenia
wsparcia militarnego dla Rijadu w konflikcie tworzy część szerszej strate‑
gii, stanowiącej kontynuację niemal bezwarunkowego wsparcia udziela‑
nego państwu Saudów, który toczy na obszarze Jemenu proxy war z wro‑
48 Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa rozważali prośbę Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich o bezpośrednią pomoc wojskową w odzyska‑
niu głównego portu Jemenu w Hodeidah znajdującego się pod kontrolą proirańskich Huti;
A.S. Ahmed: Obama, Trump and Saudi Arabia Devastated Yemen. Congress Is Acting. Slowly.
14.12.2017. https://www.huffingtonpost.com/entry/house-vote-humanitarian-crisis-yemen_
us_5a0a6409e4b0b17ffcdfd18a?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29v
Z2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=YI6jAjTUsBtLgb6CQfpE6g [data dostępu: 20.08.2019].
49 B. Riedel: A Brief History of America’s Troubled Relationship with Yemen. 22.10.2018.
https://www.brookings.edu/blog/order‑from‑chaos/2018/10/22/a‑brief‑history‑of‑americastroubled‑relationship‑with‑yemen/ [data dostępu: 20.08.2019].
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gim również Stanom Zjednoczonym Iranem. Saudyjsko‑amerykański
punkt zbieżności znajduje się zatem w antyirańskiej strategii obydwu
państw i podejmowanych działaniach na rzecz marginalizacji szans
na poszerzanie przez Teheran własnej strefy wpływów w regionie Bli‑
skiego Wschodu50. Należy jednak jednoznacznie wyeksponować fakt, że
USA, partycypując pośrednio w konflikcie jemeńskim, jedynie potęgują
jego eskalację. Bezrefleksyjne wsparcie udzielane Arabii Saudyjskiej i jej
sojusznikom sprawia bowiem, że w imię realizacji własnych interesów
i wdrażania amerykańskiej wizji Bliskiego Wschodu Stany Zjednoczone
w pośredni sposób przyczyniają się do pogłębiania kryzysu humani‑
tarnego w Jemenie51, jak również minimalizują szanse na uregulowanie
konfliktu i długoterminowe zawieszenie broni.
Reasumując rozważania związane z amerykańsko‑saudyjską koope‑
racją symbiotyczną umacnianą w okresie administracji Trumpa, warto
również zwrócić uwagę na fakt, że republikańska administracja przede
wszystkim promuje wizerunek Arabii Saudyjskiej jako reformującej się
monarchii, czemu przyświeca realizowany przez władze w Rijadzie
projekt modernizacji kraju „Vision 2030”52. Amerykańska administracja
(saudo‑entuzjaści) zdaje się przy tym marginalizować, tak silnie ekspono‑
waną w przypadku innych państw nie będących amerykańskimi client
states, problematykę przestrzegania praw człowieka, która w przypadku
królestwa Saudów stanowi niezwykle drażliwą płaszczyznę. Warto
w tym względzie przytoczyć jeden, ale niezwykle znamienny przykład.
23 lutego 2019 roku po raz pierwszy w historii Arabii Saudyjskiej na
czele zagranicznej misji dyplomatycznej stanęła bowiem kobieta – znana
50 M. Bazzi: The War in Yemen Is Disastrous. America Is Only Making Things Worse. 11.06.2018.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/trump‑yemen‑saudi‑arabi-warus‑involvement‑worsening‑crisis [data dostępu: 22.08.2019].
51 Zgodnie z danymi Human Rights Watch z początku 2019 roku, licząc od rozpoczę‑
cia interwencji Rijadu w Jemenie w marcu 2015 roku do listopada 2018 roku zginęło już
6872 osób, a 10 768 zostało rannych, co stanowiło w większości skutek nalotów przepro‑
wadzanych przez siły saudyjskie. Wśród ofiar zdecydowaną większość stanowiła ludność
cywilna. Co najmniej 14 mln Jemeńczyków znajduje się na granicy głodu i jest zarażonych
cholerą. Około 3 mln kobiet i dzieci jest zagrożonych przemocą. Według danych UNHCR
z czerwca 2018 roku konflikt spowodował wystąpienie problemu uchodźców, których
liczbę w czerwcu 2018 roku szacowano już na ponad 279 264 osoby. W większości jemeń‑
scy uchodźcy znaleźli schronienie na terenie Etiopii i Somalii. U schyłku drugiej dekady
XX wieku niemal 22,2 mln Jemeńczyków pozostaje zatem dotkniętych kryzysem humani‑
tarnym; Yemen. Events of 2018. World Report 2019, Human Rights Watch. https://www.hrw.
org/world‑report/2019/country‑chapters/yemen [data dostępu: 19.08.2019]; UNHCR Yemen
Factsheet – June 2018. UNHCR Report, 30.06.2018. https://reliefweb.int/report/yemen/unhcryemen‑factsheet‑june‑2018 [data dostępu: 22.08.2019].
52 Vision 2030. Kingdom of Saudi Arabia. https://vision2030.gov.sa/en/foreword [data
dostępu: 23.08.2019].
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z walki z dyskryminacją ze względu na płeć, córka saudyjskiego ambasa‑
dora w Stanach Zjednoczonych w latach 1983–2005 Bandara Ibn Sultana
Al Sauda – księżna Reema Bint Bandar Al Saud, która objęła stanowisko
ambasadora Arabii Saudyjskiej w USA. Zarówno przez stronę saudyjską,
jak i amerykańską nominacja kobiety na tak ważne stanowisko była
promowana w kategoriach pozytywnych zmian zachodzących w Arabii
Saudyjskiej, w tym działań na rzecz równouprawnienia saudyjskich ko‑
biet. Analizując jednak dokładnie tę nominację, warto zwrócić uwagę na
czas i kontekst decyzji władz w Rijadzie. Wielu ekspertów podkreślało
bowiem, że nominacja kobiety na stanowisko ambasadora w USA miała
nadać nowy impuls relacjom saudyjsko‑amerykańskim, które weszły
w trudną fazę po brutalnym zabójstwie na terenie saudyjskiego konsu‑
latu w Stambule na zlecenie saudyjskiego następcy tronu księcia Mu‑
hammada Ibn Salmana na początku października 2018 roku niezależnego
dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, który wielokrotnie krytykował
władze Arabii Saudyjskiej53. Zastąpienie na stanowisku ambasadora syna
króla Salmana, księcia Khalida Ibn Salmana, właśnie kobietą stanowiły
zatem istotną próbę naprawienia wizerunku królestwa Arabii Saudyj‑
skiej zarówno w USA, jak również wśród szeroko pojętej społeczności
międzynarodowej, zainteresowanych o wiele bardziej materią poten‑
cjalnej i zapowiadanej od kilku lat emisji na światowe giełdy 5% akcji
Saudi Aramco54, stanowiącą fundament „Vision 2030”, niż kwestią prze‑
strzegania praw człowieka przez władze w Rijadzie. Prezydent Trump,
mimo że pozostawał pod presją części kongresmenów zarówno z Partii
Demokratycznej, jak również z Partii Republikańskiej, domagających się
53 B. Hubbard: Saudi Arabia Appoints Princess as US Ambasador. 24.02.2019. https://www.
independent.co.uk/news/world/middle‑east/saudi‑arabia‑princess‑reema‑us-ambassadormohammed‑bin‑salman‑female‑a8794181.html [data dostępu: 25.08.2019].
54 Zgodnie z intencją pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, następcy saudyjskiego
tronu księcia Mohammeda Ibn Salmana, nowojorska giełda miała być jedną z tych nie‑
licznych, na których znalazłyby się akcje Saudi Aramco. W tym kontekście warty zauwa‑
żenia jest fakt, że planowana na 2018 rok emisja akcji Saudi Aramco nie doszła do skut‑
ku ze względu na problemy z uzyskaniem kapitalizacji spółki, jak również ze względu
na spory wewnątrzsaudyjskie dotyczące m.in. miejsca emisji akcji. W połowie 2018 roku
pojawiły się głosy, że emisja akcji Saudi Aramco zostanie przesunięta na 2019 rok, jak
również, że niekoniecznie będą one emitowane na giełdach globalnych, zwłaszcza w No‑
wym Jorku, za czym najbardziej optował książę Mohammed Ibn Salman, ale wyłącz‑
nie na Tadawul w Rijadzie. Książę Mohammed Ibn Salman jako zwolennik saudyjsko
‑amerykańskiej symbiotic cooperation, mimo wielu przeciwności, niezmiennie pozostaje
jednym z największych propagatorów emisji akcji i publicznie nalega, by nastąpiła ona
w 2020 lub najpóźniej w 2021 roku na giełdzie w Nowym Jorku; D. Nair, A. Narayanan,
M. Martin: Saudi Aramco to Restart Preparations for Mega IPO. https://www.bloomberg.com/
news/articles/2019‑07‑02/saudi‑aramco‑is‑said‑to‑restart‑preparations‑for‑mega‑ipo [data
dostępu: 20.07.2019].
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nałożenia na Arabię Saudyjską sankcji oraz ograniczenia, zawieszenia lub
nawet zerwania części kontraktów zbrojeniowych, pozostał orędowni‑
kiem symbiotic cooperation. Prezydent Trump pytany o relacje z Rijadem
po zabójstwie Chaszodżdżiego podkreślał przede wszystkim, że Arabia
Saudyjska pozostaje jednym z głównych producentów ropy naftowej,
a tym samym ważnym partnerem gospodarczym oraz kluczowym so‑
jusznikiem USA przeciwko Iranowi. Stany Zjednoczone, jak eksponował
wielokrotnie Trump, pozostaną stabilnym partnerem Arabii Saudyjskiej,
dbając w ten sposób o amerykańskie interesy, bezpieczeństwo Izraela
i innych partnerów w regionie55.

Zakończenie
Reasumując, relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyj‑
ską, permanentnie umacniane przez kolejne dziesięciolecia XX wieku,
u schyłku drugiej dekady XXI wieku bez zawahania można określać w ka‑
tegoriach symbiotic cooperation. Analizując relacje amerykańsko‑saudyjskie
na wielu polach i z uwzględnieniem licznych zmiennych (w tym wdra‑
żanej przez władze w Rijadzie „Vision 2030”), można stwierdzić, że są
one coraz bardziej skonsolidowane, wielowarstwowe i wielowymiarowe,
a tym samym nie można odczytywać ich tylko przez pryzmat ekonomii
i sfery energetycznej (zależności naftowych). Dla administracji prezydenta
Trumpa władze w Rijadzie to przede wszystkim stabilny i konsekwentny
sojusznik w działaniach na rzecz osłabienia i marginalizacji pozycji Is‑
lamskiej Republiki Iranu w regionie, ale również partner, który zaczyna
nieformalnie kooperować z Izraelem. W tak powstałym trójkącie, którego
wierzchołki tworzą Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Izrael, wspól‑
nym mianownikiem pozostaje Islamska Republika Iranu, postrzegana
przez wszystkie trzy podmioty jako największe zagrożenie dla urzeczy‑
wistniania własnych interesów w regionie.
Można zatem za pozytywnie zweryfikowaną uznać tezę, że funda‑
mentem amerykańsko‑saudyjskiej kooperacji symbiotycznej pozostaje
wspólny wróg w postaci władz w Teheranie. Natomiast wszelkie
działania amerykańskiej administracji (dającej się określić jako saudo‑entuzjaści),
55 A.D. Miller: Opinion: Trump and Pompeo Have Enabled a Saudi Cover-Up of the
Khashoggi Killing. 2.10.2019. https://www.npr.org/2019/10/02/765780013/opinion-trump-andpompeo-have-enabled-a-saudi-cover-up-of-the-khashoggi-killing [data dostępu: 4.10.2019].
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Schemat 1. Zależności na linii USA – Arabia Saudyjska – Izrael
Źródło: opracowanie własne.

sprowadzające się do: militarnego umacniania pozycji Arabii Saudyjskiej
i Izraela, wsparcia Rijadu w prowadzonej w Jemenie proxy war (mimo
świadomości, że Saudowie nieformalnie wspierają ugrupowania dżihady‑
styczne wbrew równocześnie proklamowanej przez nich walce z dżiha‑
dyzmem bazującym na fundamentalizmie muzułmańskim) czy w końcu
marginalizowania nieprzestrzegania fundamentalnych praw człowieka
przez władze w Rijadzie, uzasadniane są hiperbolizowanym zagrożeniem
ze strony Islamskiej Republiki Iranu. Tym samym dosyć jasna wydaje się
stworzona wprost proporcjonalna zależność na linii Waszyngton – Rijad.
Im bardziej władze w Teheranie pozostają w swej polityce antyamerykań‑
skie, tym bardziej umacniana będzie amerykańsko‑saudyjska symbiotic
cooperation. Zmiana w postrzeganiu Islamskiej Republiki Iranu przez
kolejne amerykańskie administracje może zaś okazać się tą determinantą,
która doprowadzi do osłabienia tak ścisłych i częstokroć bezrefleksyjnych
powiązań na linii Stany Zjednoczone – Arabia Saudyjska.
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Summary: In both the 20th and the first two decades of the 21st century, Saudi Arabia has
remained a strategic actor in the US foreign policy towards the Middle East. Relations
between these countries can undoubtedly be called special. Multi‑faceted and complex
connections have led the two countries to a state of symbiotic cooperation which, at the
end of the second decade of the 21st century, seems to be impossible to change. The Donald
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Trump administration, despite the split into Saudi enthusiasts (supporters of strengthen‑
ing the alliance with Riyadh) and Saudi realists (critics of thoughtless pro‑Saudi politics),
undoubtedly has been strengthening the symbiotic cooperation with Saudi Arabia. What
strengthens and determines the symbiotic cooperation is Iran, perceived by the US and
Saudi Arabia as the greatest threat to the realization of their own interests in the Middle East.
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Chiny i Indie –
między współpracą a rywalizacją

Chińska Republika Ludowa i Republika Indii to dwa najważniejsze
„mocarstwa wschodzące”, najludniejsze kraje świata, potęgi militarne
i gospodarcze, a do tego wiekowe cywilizacje, które stały się państwami.
Ich relacje stanowią złożony, wykraczający poza kontynent azjatycki
kompleks współpracy oraz rywalizacji i stają się coraz bardziej istotne
w kontekście przemian całego ładu międzynarodowego, a w szczegól‑
ności przenoszenia najważniejszego ośrodka siły z Zachodu na Wschód.
Celem niniejszego przeglądowego artykułu jest przeanalizowanie najważniejszych problemów w relacjach tych państw. Podstawowa teza
brzmi następująco: elementów rywalizacji we wzajemnych stosunkach jest
istotnie więcej aniżeli współpracy. Co więcej, trudno się spodziewać, że
w krótkim, a nawet trochę dłuższym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie.
W dodatku z uwagi na znacząco niższy potencjał Republiki Indii w sfe‑
rze gospodarczej oraz mniejszą aktywność na arenie międzynarodowej
wykazywaną przez większość okresu pozimnowojennego, polityka tego
państwa w Azji oraz na innych kontynentach miała najczęściej charakter
reaktywny wobec działań ChRL. W dobie rządów Narendry Modiego
sytuacja ta wydaje się jednak zmieniać.
W rozpatrywaniu historii stosunków indyjsko‑chińskich mniejszą
wagę należy przywiązywać do relacji międzypaństwowych, skupiając się
raczej na oddziaływaniach o charakterze międzycywilizacyjnym liczą‑
cych sobie przeszło dwa tysiące lat. Tak chińska, jak i indyjska cywilizacja
wypracowały niezwykle bogaty dorobek – mimo dzielącego je dystansu
geograficznego czerpały od siebie w zakresie kultury materialnej i nie‑
materialnej. Co ciekawe, mimo że to chińska kultura cieszy się zasłużoną
sławą istotnie oddziaływującej na okoliczne terytoria, to w tym przy‑
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padku najważniejszy przejaw dwustronnych kontaktów swój początek
wziął z subkontynentu indyjskiego. Napływ buddyzmu w I wieku n.e.
oraz związanej z nim kultury do cesarstwa Chin sprawił, że to Indie na‑
zywane były wówczas przez Chińczyków „Państwem Środka” w uznaniu
dla ich dorobku cywilizacyjnego1.
Konflikty zbrojne między organizmami państwowymi funkcjonują‑
cymi w granicach dzisiejszych Indii i Chin były relatywnie rzadkie i nie
niosły ze sobą istotnych skutków dla obu stron2. Wpływ na tę sytuację
miało istnienie naturalnej bariery w postaci łańcucha Himalajów oraz
obszaru buforowego – Tybetu, który czasem znajdował się w granicach
bądź pod kontrolą Państwa Środka, ale nie stanowiło to zagrożenia dla
Indii. Ten stan rzeczy, a także antykolonialne nastawienie i wspólna
sympatia dla Związku Radzieckiego sprawiły, że nowo powstałe w końcu
lat 40. XX wieku państwa w postaci Republiki Indii i Chińskiej Repub‑
liki Ludowej w pierwszych latach wzajemnych kontaktów były skłonne
w większym stopniu współpracować aniżeli rywalizować, zarówno na
polu bilateralnym, jak i multilateralnym3.
Popularne hasło Hindi Chini Bhai Bhai (Indusi i Chińczycy są braćmi)
odeszło jednak w niepamięć, gdy w drugiej połowie lat 50. obie strony
w coraz większym stopniu eksponowały różnice interesów – najistotniej‑
szym problemem we wzajemnych relacjach był spór terytorialny, związany
w szczególności z północno‑wschodnim i północno‑zachodnim sektorem
granicznym. Problem granicy uwarunkowany był po części czynnikami
historycznymi, tzn. terytorialnymi niejasnościami stanowiącymi pozosta‑
łość po rywalizacji brytyjsko‑rosyjskiej w Azji Centralnej na przełomie
XIX i XX wieku, w której w pewnym momencie istotnym celem stał się
również Tybet – Brytyjczycy zdołali wymusić na tybetańskich władzach
pewne koncesje terytorialne, które słaby wówczas rząd w Pekinie wpraw‑
dzie przyjął do wiadomości, ale nigdy ich formalnie nie zaakceptował4.
Rosnące napięcie na tle sporów terytorialnych doprowadziło osta‑
tecznie do wojny granicznej w 1962 roku. Choć była ona relatywnie
krótka i nie pociągnęła za sobą wielu ofiar, to jej konsekwencje okazały
się bardzo znaczące. Zwycięzcą konfliktu były Chiny, które dzięki temu
potwierdziły swoją suwerenność nad spornym obszarem Aksai Chin.
Indie zostały upokorzone, a obszar Arunachal Pradesh zdołały zachować
1 M. Malik: China and India. Great Power Rivals. London 2011, s. 12.
2 H. Kissinger: O Chinach. Tłum. M. Palej. Wołowiec 2014, s. 17.
3 B. Wyka: Od Hindi‑Chini bhai bhai do wojny granicznej: u źródeł konfliktu indyjsko
‑chińskiego. W: Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych – rywalizacja i mocarstwowość. Red. D.K. Gemechu. Olsztyn 2008, s. 264–265.
4 M. Leśniewski: Konflikt w cieniu Himalajów. Wojna indyjsko‑chińska (1962). W: Zarys
dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów. Red. A. Bartnicki. Warszawa 2000, s. 392.
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tylko dlatego, że niedługo po wojnie żołnierze Chińskiej Armii Ludowo
‑Wyzwoleńczej się z niego wycofali.
Skutkiem wojny była trwająca przez kolejne dekady wrogość między
oboma państwami, potęgowana dodatkowo indyjskim wsparciem dla
sprawy uchodźców tybetańskich na czele z Dalajlamą, bilateralną ry‑
walizacją o wpływy na obszarze Azji Południowej oraz relacją między
Nowym Delhi a Pekinem, przybierającą formę rywalizacji supermocarstw,
w której indyjską stronę wspierał Związek Radziecki, zaś z chińską od
początku lat 70. XX wieku sympatyzowały Stany Zjednoczone.
Stosunki indyjsko‑chińskie zaczęły stopniowo poprawiać się od 1976
roku, to jest w dobie generalnych przemian w polityce Chińskiej Repub‑
liki Ludowej uwarunkowanych szczególnie przejęciem władzy dwa lata
później przez Deng Xiaopinga. Impet poprawie relacji nadała wizyta
premiera Rajiva Gandhiego w ChRL w 1988 roku, zaś trzy lata później
odwilży we wzajemnych stosunkach w większym stopniu zaczęły
sprzyjać przemiany globalnego systemu międzynarodowego związane
z zakończeniem zimnej wojny i rozpadem Związku Radzieckiego.

Najistotniejsze obszary współpracy chińsko‑indyjskiej
w okresie pozimnowojennym
Kluczowym obszarem stosunków między Indiami a Chinami w aspekcie
kooperacji jest gospodarka. Reformy wolnorynkowe rozpoczęte w Indiach
oraz kontynuowane w Chinach na początku lat 90. pozytywnie wpłynęły
na rozwój gospodarczy obu państw, co w kolejnych latach znajdowało
odzwierciedlenie w rosnących wskaźnikach wymiany handlowej i współ‑
pracy inwestycyjnej, obrazując zakres dwustronnej kooperacji (tabela 1).
Tabela 1. Wymiana handlowa między Chińską Republiką Ludową a Republiką Indii
w latach 1987–2017 (w mld USD)
Całkowita wartość
wymiany

Eksport z Chin
do Indii

Eksport z Indii
do Chin

1987

0,10

0,08

0,01

1997

1,83

0,93

0,89

2007

38,70

24,00

14,70

2017

84,40

68,10

16,30

Rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jingdong Yuan: Sino–Indian Economic Ties since
1988: Progress, Problems, and Prospects for Future Development. “Journal of Current Chinese Af‑
fairs” 2016, Vol. 3 (45) oraz oficjalnych danych Republiki Indii i Chińskiej Republiki Ludowej.
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Analizując dane dotyczące bilateralnej wymiany handlowej w latach
1987–2017, rzuca się w oczy przede wszystkim olbrzymi jej wzrost. Gdy
pod koniec lat 80. XX wieku nie przekraczała ona 100 mln USD, 30 lat
później wolumen wyniósł aż 84,4 mld USD. Co więcej, najwyższy, ponad
dwukrotny wzrost nastąpił w ostatniej dekadzie, co daje nadzieję na
dalszy rozwój współpracy.
Problemem pozostaje wszakże duża nierównowaga w bilansie handlowym5. Wprawdzie przez lata rósł poziom eksportu w obu kierunkach,
jednakże znacznie bardziej dynamiczny okazał się wzrost eksportu chiń‑
skich towarów do Indii niż odwrotnie. Warto nadmienić, że niekorzystna
sytuacja Nowego Delhi w tym kontekście nie jest czymś unikalnym
w skali globalnej w kontekście kontaktów handlowych z ChRL – prze‑
ciwnie, większość państw na świecie musi się zmagać z tym problemem.
Ambicje indyjskie są jednak większe, stąd biorą się starania rządu Mo‑
diego, by wzmocnić sektor produkcyjny w kraju (m.in. w ramach agendy
„Make in India”6), co z jednej strony umożliwi rozszerzenie zakresu
indyjskiego eksportu, jak również pozwoli zredukować import chińskich
towarów. Na razie jednak ChRL dysponuje znacznie większym potencja‑
łem produkcyjnym cechującym się unikalną elastycznością – Chińczycy
są w stanie produkować towary o różnej charakterystyce jakościowej, a co
za tym idzie oferować je w szerokim zakresie cenowym. Przykładowo
w Europie sprzedają zaawansowany sprzęt elektroniczny, chociażby no‑
woczesne telefony komórkowe, podczas gdy urządzenia te, przeznaczone
na rynek afrykański, cechują się gorszą jakością, ale też niższą ceną, która
pozwala mieszkańcom Afryki realnie myśleć o możliwości ich zakupu.
W ekonomicznych relacjach chińsko‑indyjskich warto ponadto pod‑
kreślić wzrost wzajemnych inwestycji, jakkolwiek nie osiągnął on do tej
pory poziomu satysfakcjonującego dla obu stron. Tak jak w przypadku
handlu, również w sferze inwestycji to Chiny są stroną dominującą7.
Współpraca ekonomiczna między Chinami a Indiami ma również
aspekt multilateralny. Oba państwa starają się zdobyć większe wpływy
w istniejących organizacjach międzynarodowych o profilu gospo‑
darczym, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank
Światowy. Ponadto Pekin i Nowe Delhi współpracują w ramach grupy
BRICS (wraz z Brazylią, Rosją i Republiką Południowej Afryki). Ma ona
5 J.M. Smith: Cold Peace. China‑India Rivalry in the Twenty‑First Century. Lanham,
Plymouth 2014, s. 209–210.
6 Zob. A. Krishnan: Make in India Fails to Quench Nation’s Dependence on Made in China Foods. https://www.indiatoday.in/india/story/make‑in‑india‑fails‑to‑quench‑nation‑s‑de
pendence‑on‑made‑in‑china‑goods‑1188790‑2018‑03‑14 [data dostępu: 30.08.2019].
7 S. Arun: India Seeks More Chinese Investment. http://www.thehindu.com/business/Eco
nomy/india‑seeks‑chinese‑investments/article19651557.ece [data dostępu: 30.08.2019].
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charakter nieformalny, jednak pod jej auspicjami utworzony został Nowy
Bank Rozwoju, który razem z powstałym z inicjatywy ChRL Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (oba miały kapitał począt‑
kowy rzędu 100 mld USD) tworzy zalążek alternatywnego wobec stwo‑
rzonego po II wojnie światowej pod kontrolą Zachodu systemu instytucji
międzynarodowych8.
Ponadto Indie i Chiny zajmują podobne stanowisko w kwestii zmian
klimatycznych, a w szczególności odpowiedzialności za nie, zarzucając
USA i państwom Europy Zachodniej, że te najpierw same przez dziesię‑
ciolecia niszczyły środowisko, promując własny rozwój, a teraz nakazują
innym krajom utrzymywanie dyscypliny w tym zakresie. Zarazem jednak
warto podkreślić – świadomość, że dewastacja środowiska naturalnego
doprowadzi w ostateczności do katastrofy gospodarczej i społecznej, jest
coraz większa, zwłaszcza w ChRL.
Wiele elementów konstruktywnej współpracy indyjsko‑chińskiej
można dostrzec w relacjach społecznych. Stale poszerza się zakres wy‑
miany naukowej, studenckiej czy turystycznej, jednakże w tym ostatnim
przypadku wciąż pozostaje ona na niskim poziomie, biorąc pod uwagę
populację obu państw i fakt, że coraz więcej Indusów i Chińczyków może
sobie pozwolić na wyjazdy zagraniczne.
W aspekcie stosunków kulturalnych warto zaś odnotować pojawiające
się w ostatnich latach inicjatywy skupione przede wszystkim wokół bud‑
dyzmu. W 2010 roku oddane zostało sanktuarium buddyjskie zbudowane
przez Indie po zachodniej stronie Świątyni Białego Konia w Luoyang i po‑
święcone mieszkańcom Chin. Prezydent Indii Pratibha Patil wskazywała
wówczas, że Luoyang jest powszechnie uważany za kolebkę chińskiej
cywilizacji, zaś historycznie Świątynia Białego Konia symbolizuje miesza‑
nie się indyjskiej i chińskiej kultury9. Rok później Chiny wsparły kwotą
1 mln USD budowę uniwersytetu w Nalandzie w indyjskim stanie Bihar,
mając na uwadze ożywienie idei nauczania w tym miejscu. Pierwotna
szkoła została założona w V wieku n.e. i funkcjonowała przez siedem
stuleci przede wszystkim jako miejsce kształcenia buddyjskich mnichów
z niemal całej Azji10. Ponadto warto wspomnieć o chińsko‑indyjskich ko‑
8 Zob. K. Lo: How India Became China‑Led Development Bank’s Main Borrower. http://
www.scmp.com/news/china/diplomacy‑defence/article/2129686/how‑india‑became‑chinaled‑development‑banks‑main [data dostępu: 30.08.2019].
9 V. Subrahmanian: Pratibha Gifts Indian‑Style Temple to the People of China. http://www.
thehindu.com/news/international/Pratibha‑gifts‑Indian‑style‑temple‑to‑the‑people‑ofChina/article16304440.ece [data dostępu: 30.08.2019].
10 China Donates one Million $ for Nalanda University Revival. http://economicti
mes.indiatimes.com/articleshow/10742865.cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst [data dostępu: 30.08.2019].
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produkcjach filmowych, zainteresowaniu mieszkańców Państwa Środka
kinem bollywoodzkim, a także praktykami jogicznymi i pokrewnymi.
Rozwój wzajemnych kontaktów społecznych mógłby napawać op‑
tymizmem, jednak przeczą temu wyniki badań percepcji społeczeństw
ChRL i Indii przeprowadzone w latach 2005–2017 (tabela 2).
Tabela 2. Zmiany stosunku społeczeństwa indyjskiego względem Chińskiej Republiki
Ludowej oraz społeczeństwa chińskiego względem Republiki Indii w latach 2005–2017
Rok

Indusi o przychylnym
nastawieniu wobec Chin
[%]

Chińczycy o przychylnym
nastawieniu wobec Indii
[%]

2005

56

58

2007

46

41

2010

34

32

2015

44

24

2017

26

26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Pew Research Center.

Wyniki sondaży wskazują na wzrost deficytu zaufania między spo‑
łeczeństwami obu państw. Podczas gdy w pierwszych latach XXI wieku
ponad połowa respondentów odnosiła się pozytywnie do sąsiedniego
mocarstwa, to w 2017 roku czyniło tak już tylko około 1/4 badanych.
Inne badania Pew Research Center pokazują, że bardzo znaczące zmiany
zaszły zwłaszcza w percepcji ChRL przez społeczeństwo indyjskie.
Indusi z dużą nieufnością podchodzą do wzrostu potęgi ekonomicznej i, szczególnie, militarnej Państwa Środka, jak również intensyfikacji
relacji chińsko‑pakistańskich. Sceptycznie odnoszą się także do chińskich
roszczeń terytorialnych11.
Przyczyn takich, a nie innych wyników sondaży wzajemnej percepcji
należy szukać w narastającej rywalizacji dwustronnej po zimnej wojnie,
którą można dostrzec w wielu wymiarach.

Najistotniejsze obszary rywalizacji chińsko‑indyjskiej
w okresie pozimnowojennym
Kluczowym czynnikiem rywalizacji między Indiami a Chinami w wy‑
miarze stosunków bilateralnych pozostaje spór graniczny, którego
11 Pew Research Center: India and the World. http://www.pewglobal.org/2010/10/20/
chapter‑2‑india‑and‑the‑world/ [data dostępu: 30.08.2019].
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genezy, jak wcześniej wspomniano, należy szukać jeszcze w XIX wieku,
a w XX wieku w sposób szczególny w reperkusjach wojny 1962 roku.
Konflikt związany jest przede wszystkim z terytoriami Aksai Chin (obiekt
pretensji indyjskich pod władaniem chińskim) i Arunachal Pradesh (stan
Indii, do którego roszczenia zgłasza ChRL). Suwerenność ChRL nad Aksai
Chin została potwierdzona w 1962 roku. Również wówczas oddziały
chińskie zajęły Arunachal Pradesh, jednak po pewnym czasie wycofały
się z tego terytorium.
W ubiegłych dekadach oba państwa podejmowały liczne wysiłki na
rzecz rozwiązania sporu, a przynajmniej zmniejszenia napięcia na teryto‑
riach przygranicznych, jednak należy skonstatować, że ilość nie przełożyła
się na jakość – nie dokonano bowiem przełomu w żadnej z problematycz‑
nych kwestii. Co więcej, mimo podpisania w 1996 roku porozumienia
o wojskowych środkach budowy zaufania wzdłuż Linii Rzeczywistej
Kontroli, a także innych aktów dotyczących wzmiankowanego zagadnie‑
nia, wciąż regularnie dochodzi na terenach przygranicznych do sytuacji
konfliktowych obejmujących m.in. niszczenie mienia przez żołnierzy obu
państw oraz różnego rodzaju prowokacje.
W spór zaangażowane są również państwa trzecie. Właściwie każdy
kraj, który leży w pobliżu granicy indyjsko‑chińskiej, w ten czy inny
sposób staje się obiektem zainteresowania Pekinu i Nowego Delhi we
wzmiankowanym kontekście. Do pewnego momentu w największym
stopniu dotyczyło to Pakistanu, z którym Indie i Chiny współdzielą
obszar Kaszmiru, jednak w 2017 roku oczy świata zostały zwrócone na
Bhutan, niewielkie państwo‑enklawę wciśnięte między terytoria potęż‑
nych sąsiadów. Bhutan w wymiarze militarnym pozostaje protektoratem
Nowego Delhi i gdy wojska chińskie wkroczyły na płaskowyż Doklam
należący do terytorium bhutańskiego, Indie wysłały swoich żołnierzy
w ramach kontrakcji. Przez 71 dni siły zbrojne obu stron stały w gotowo‑
ści naprzeciw siebie, doszło nawet do „bitwy” na kamienie. Ostatecznie
na początku września rządzący w Pekinie i Nowym Delhi obrali rozwią‑
zanie kompromisowe12.
Powiązaną ze sporem granicznym kwestią jest stosunek Indii do
problemu przynależności Tybetu. Chociaż formalnie Nowe Delhi nie
podważa zwierzchności ChRL nad tym terytorium, to od 60 lat gości
u siebie Dalajlamę oraz liczną diasporę tybetańską13. Problem Tybetu we
wzajemnych relacjach ma również inny wymiar, łączący się z gospodarką
12 Zob. Zhou Bo: India is Running Out of Time in Doklam Dispute with China. http://www.
scmp.com/comment/insight‑opinion/article/2103850/india‑running‑out‑time‑doklam‑dis
pute‑china [data dostępu: 30.08.2019].
13 C. Raja Mohan: Samudra Manthan. Sino‑Indian Rivalry in the Pacific. Washington
2012, s. 20.
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wodną. Na Wyżynie Tybetańskiej znajdują się bowiem źródła rzek, które
przepływają następnie przez subkontynent indyjski – chodzi w szczegól‑
ności o Brahmaputrę oraz Indus. Chiny, które cierpią na niedobór wody
na własnym terytorium, w coraz szerszym zakresie przeprowadzają
projekty hydrologiczne mające na celu pozostawienie większej części wód
rzecznych po chińskiej stronie granicy, a co za tym idzie uszczuplenie
zasobów państw sąsiadujących. Protestujące przeciw temu Indie napo‑
tykają dodatkową trudność, ponieważ Pekin stara się stworzyć koalicję
z innymi zaangażowanymi w te konflikty krajami, np. z Bangladeszem,
przez którego ziemie również przepływa Brahmaputra. Chińczycy zaofe‑
rowali decydentom w Dhace układ, dzięki któremu będą oni pełniejszymi
beneficjentami wody pochodzącej ze wspomnianej rzeki, pod warunkiem
że wesprą ChRL w sporach terytorialnych z Indiami14.
Wymiar rywalizacji w stosunkach indyjsko‑chińskich można dostrzec
bardzo wyraźnie w kontekście konkurencyjnych oddziaływań obu
państw w różnych rejonach świata. W największym stopniu tyczy się to
Azji Południowej, która od wieków stanowiła indyjską strefę wpływów15
(a przynajmniej sami Indusi trwali w tym przekonaniu), tymczasem już
w dobie zimnej wojny, a w największym stopniu po jej zakończeniu ob‑
szar ten stał się celem strategicznego zaangażowania Chińskiej Republiki
Ludowej16.
Najważniejszym sojusznikiem ChRL w regionie jest Pakistan, dla
którego Państwo Środka stanowi punkt odniesienia w kontekście utrzy‑
mującego się napięcia w relacjach indyjsko‑pakistańskich. Pekin angażuje
Islamabad we wspólne projekty ekonomiczne, ze szczególnym uwzględ‑
nieniem Chińsko‑Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego, którego
ukoronowanie stanowi zawłaszczenie przez ChRL portu w Gwadarze,
istotnego z perspektywy zaopatrywania chińskiej marynarki wojennej
prowadzącej działania na Oceanie Indyjskim, a także w kontekście tran‑
zytu surowców naturalnych do Państwa Środka17.
Choć Pakistan wciąż pozostaje istotnym graczem, jego rola w polityce
chińskiej nieco osłabła z uwagi na rosnącą aktywność ChRL w rozwijaniu
relacji z innymi państwami Azji Południowej – Bangladeszem, Nepalem
14 Zob. szerzej: N.K. Tripathi: A Study of Water Issues in Sino‑Indian and Indio‑Pak Relations. New Delhi 2009.
15 D. Chanana: India’s Transition to Global Donor: Limitations and Prospects. http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/el
cano/elcano_in/zonas_in/asia‑pacific/ari123‑2010 [data dostępu: 30.08.2019].
16 Zob. J.H. Ping: China’s Relations with India’s Neighbours: From Threat Avoidance to Alternative Development Opportunity. “Asian Journal of Political Science” 2013, Vol. 21.
17 Zob. szerzej: A. Kuszewska: Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo. Warszawa 2013.
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czy Sri Lanką. Witają one, zwłaszcza w dwóch ostatnich przypadkach,
chińskie wysiłki z satysfakcją, ponieważ zaangażowanie Pekinu pozwala
im się uniezależnić od mających hegemonistyczne ambicje sąsiadujących
Indii. Percepcja tego procesu w Nowym Delhi jest rzecz jasna zdecy‑
dowanie negatywna, jednak Indie po pierwsze, nie mają potencjału
ekonomicznego, który pozwoliłby im konkurować z Chinami o względy
południowoazjatyckich państw (kredyty, inwestycje itd.), po wtóre zaś,
często brakuje im woli bądź wyobraźni politycznej i udaremniają własne
wysiłki, stawiając się ponad sąsiadami.
Wobec działań chińskich w Azji Południowej Indie rewanżują się
zaangażowaniem w Azji Południowo‑Wschodniej i Wschodniej, postrze‑
ganych przez władze w Pekinie jako obszary, co do zasady, wyłącznych
interesów ChRL. W Azji Południowo‑Wschodniej Nowe Delhi stara się
współpracować z wszystkimi krajami, jednak w szczególności warto
zwrócić uwagę na Tajlandię (projekty w ramach organizacji BIMSTEC),
Wietnam (wspólne wydobycie surowców na Morzu Południowochińskim)
oraz Birmę. To ostatnie państwo do 2011 roku znajdowało się pod silnym wpływem ChRL, ale na skutek wolty rządzących generałów w po‑
lityce wewnętrznej („birmańska odwilż”) i międzynarodowej, otworzyło
się na wpływy Zachodu.
W Azji Wschodniej Indie subtelnie angażują się w działania na Półwy‑
spie Koreańskim18, ale przede wszystkim z coraz większą intensywnością
współpracują z Japonią19. Oba kraje mają spory terytorialne z Chinami,
a łączy je nieufność wobec ambicji i zamiarów Państwa Środka. Współ‑
praca między nimi ma charakter zarówno bilateralny (na polu gospodarki,
również w wymiarze ekspansji zewnętrznej obu tych krajów, szczegól‑
nie w Afryce), jak i multilateralny, zwłaszcza animowany przez Stany
Zjednoczone „Quad”, obejmujący oprócz trzech wspomnianych państw
również Australię (wzmacniającą także osobno więzi z Nowym Delhi
i wykazującą obecnie większą preferencję względem Indii niż ChRL)20.
Wartym wspomnienia państwem Azji Wschodniej w tym kontekście
jest Mongolia, silnie związana z Chinami w wymiarze historycznym, kul‑
turowym, ale przede wszystkim gospodarczym. Gdy więc ChRL w od‑
18 Zob. C. Bajpaee: India‑South Korea Relations and the Emerging Regional Architecture.
“Strategic Analysis” 2014, Vol. 4 (38).
19 Zob. C. Wallace: Leaving (North‑East) Asia? Japan’s Southern Strategy. “International
Affairs” 2018, Vol. 4 (94); Yoshimatsu Hidetaka: The Indo‑Pacific in Japan’s Strategy Towards
India. “Contemporary Politics” 2019, Vol. 4 (25); G.V.C. Naidu, Yasuyuki Ishida: India–Japan
Defence Ties: Building a Strategic Partnership. “Strategic Analysis” 2019, Vol. 1 (43).
20 R. Jennings: Experts: US, India, Japan, Australia to Plan Actions on South China Sea.
https://learningenglish.voanews.com/a/us‑india‑japan‑australia‑to‑plan‑actions‑on‑southchina‑sea/4241884.html [data dostępu: 30.08.2019].
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wecie za oficjalne przyjęcie przez Ułan Bator wizyty Dalajlamy ukarało
Mongołów sankcjami, Indie wykorzystały okazję i zaproponowały im
kredyt oraz nakreśliły perspektywę współpracy gospodarczej21. Sytuacja
ta udowodniła, że choć Indie nie dysponują potencjałem ekonomicznym
dorównującym chińskiemu, to w odpowiednim momencie są w stanie
umiejętnie skorzystać z tego instrumentu polityki zagranicznej22.
Istotnym dla Chin i Indii państwem położonym w Azji Wschodniej,
które oddziałuje jednak również poza tym regionem, jest Federacja Rosyj‑
ska. Pod koniec lat 90. rosyjski premier Jewgienij Primakow wysunął ideę
strategicznego trójkąta Moskwa–Pekin–Nowe Delhi mającego stanowić
kontrapunkt dla posiadających hegemoniczne aspiracje Stanów Zjedno‑
czonych23. Mimo spotkań odbywanych przez przywódców trzech państw,
m.in. w ramach formuły BRICS, nie sposób stwierdzić, że łączy je realna
współpraca. Ma to źródło przede wszystkim w animozjach indyjsko
‑chińskich, ale istotnym czynnikiem pozostaje również polityka samej
Federacji Rosyjskiej. W okresie pozimnowojennym Rosja sukcesywnie
traci na znaczeniu w porównaniu z Chinami i choć relacje na linii Pekin –
Moskwa przynoszą tej drugiej korzyści, to jednak wśród rosyjskich poli‑
tyków istnieje obawa, że swoista wasalizacja północnego sąsiada przez
Państwo Środka będzie postępować. W związku z tym Rosja stara się
wykorzystać współpracę z Indiami dla poprawienia swojej pozycji, zaś
Nowe Delhi traktowane jest jako przeciwwaga dla Pekinu. W tym za‑
kresie można wspomnieć chociażby o dostawach rosyjskiego uzbrojenia
czy też planach budowy korytarzy dostaw surowców energetycznych do
Indii. Co również znamienne, Federacja Rosyjska przeforsowała decyzję
o przyłączeniu Indii do Szanghajskiej Organizacji Współpracy (jednak
ChRL wymogła, by równolegle przyjąć Pakistan), licząc, że to ograniczy
wpływy chińskie w Azji Centralnej, którą Rosja wciąż postrzega jako
swoją strefę wpływów24.
O ile Rosja jest dla Indii przydatnym partnerem, to w ostatnich 15 la‑
tach jej rola sukcesywnie zmalała na skutek intensyfikacji relacji indyjsko
‑amerykańskich. Stosunki te znalazły się w kryzysie pod koniec XX wieku,
gdy Waszyngton nałożył na Indie sankcje po przeprowadzeniu w 1998
roku prób nuklearnych. W czasie kadencji George’a Busha Jr. Amerykanie
21 Zob. S.I. Ahmad, R. Neelofa: Economic Analysis of Bilateral Trade: A Case Study of
India‑Mongolia. “Journal of Commerce and Management Thought” 2019, Vol. 3 (10).
22 S. Purohit: India’s Mongolia Plan to Contain China. https://rightlog.in/2017/12/indiamongolia‑china‑01/ [data dostępu: 30.08.2019].
23 C. Mahapatra: India, China and Russia: Strategic Triangle is Possible. “Strategic Ana‑
lysis” 1999, Vol. 11 (22), s. 1793–1796.
24 A. Curanović: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
W: Polityka zagraniczna Rosji. Red. S. Bieleń, M. Raś. Warszawa 2008, s. 164.
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zmienili jednak swój sposób patrzenia na problemy regionu Azji Połu‑
dniowej. Choć formalnie Pakistan otrzymał status czołowego sojusznika
USA spoza NATO, to w rzeczywistości między oboma państwami nara‑
stała nieufność, którą z łatwością można było dostrzec w momencie, gdy
strona amerykańska nie poinformowała Islamabadu o przeprowadzanej
przeciwko Osamie bin Ladenowi akcji na terytorium pakistańskim. Co
więcej, w ostatnich latach znacznie wzrósł wpływ ChRL na Pakistan,
co Stany Zjednoczone odczytywały jako proces wymierzony przeciwko
nim – jakkolwiek zasadne jest również stwierdzenie, że była to ze strony
Islamabadu reakcja na coraz ściślejsze relacje między Waszyngtonem
i Nowym Delhi.
Obniżenie rangi Pakistanu w polityce zagranicznej Stanów Zjedno‑
czonych korespondowało bowiem z odwrotnym procesem w kontekście
Indii. George Bush, Barack Obama i Donald Trump coraz mocniej pod‑
kreślali znaczenie tego państwa dla USA i systemu regionalnego bezpie‑
czeństwa, szermując szumnymi hasłami o sojuszu dwóch największych
demokracji świata. Było to podyktowane przede wszystkim odczuwaniem
coraz większego zagrożenia ze strony Chin. Amerykanie mieli nadzieję,
że skonfliktowane z ChRL Indie będą cennym sojusznikiem w przeciw‑
działaniu regionalnej, ale też globalnej chińskiej ekspansji25. Nowe Delhi
z jednej strony postrzegało zmianę polityki Waszyngtonu jako korzystną
dla siebie, chociażby w kontekście współpracy na niwie energii atomowej
po wcześniejszym zniesieniu sankcji (warto porównać politykę USA
wobec Indii i Iranu w tym zakresie) czy też kupno nowoczesnego ame‑
rykańskiego uzbrojenia, które w coraz większym stopniu wypiera import
z Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Indusi wciąż pozostają nieufni wobec
polityki Stanów Zjednoczonych, dostrzegając próbę instrumentalizacji ich
państwa przez Waszyngton i pamiętając o wcześniejszych przypadkach
ograniczania ich mocarstwowych ambicji przez stronę amerykańską.
Podobnie jak w przypadku relacji chińsko‑rosyjskich, wobec stosunków
amerykańsko‑indyjskich można zastosować określenie Bobo Lo „oś wygody”26.
Z rywalizacją między Indiami a Chinami w sposób oczywisty po‑
wiązana jest również kwestia rozbudowy potencjału militarnego obu
państw. Dotyczy ona w pierwszej kolejności strefy przygranicznej. Tutaj
należy wspomnieć nie tylko o bezpośrednim rozmieszczaniu oddziałów
w sektorach granicznych, ale i rozbudowie infrastruktury, która pozwala
na ich sprawne przemieszczanie się. Ponieważ zaś znaczna część granicy
25 S. Mosher: Hegemon. Droga Chin do dominacji. Warszawa 2007, s. 204–206.
26 Zob. szerzej: Bobo Lo: Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics.
Washington, DC 2008.
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położona jest w obszarach górskich, toteż poruszanie się po nim stanowi
istotne wyzwanie, zwłaszcza dla sił indyjskich, które w tym kontekście
są zapóźnione w stosunku do Państwa Środka. Po wtóre, niezwykle
ważne jest wzmacnianie komponentu wojsk rakietowych, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem zwiększania zakresu rażenia pocisków – w tym
przypadku Indie w ostatnim czasie dorównały Chinom dzięki uzyskaniu
przez pociski Agni możliwości uderzenia w każdy punkt terytorium
ChRL27. Oba państwa są mocarstwami atomowymi, toteż porównanie
tego komponentu sił zbrojnych również jest wskazane w kontekście
dwustronnej rywalizacji militarnej. O ile większą liczbą głowic dysponują
Chiny, o tyle tracą przewagę w wymiarze rozwoju środków przenoszenia
ładunków jądrowych, tj. wyrzutni lądowych, bombowców strategicznych
oraz atomowych okrętów podwodnych.
Z uwagi na coraz bardziej intensywne konkurencyjne oddziaływania
Indii i Chin w basenie Oceanu Indyjskiego, ale też zwiększającą się aktyw‑
ność Nowego Delhi w Azji Wschodniej i, w szczególności, Południowo
‑Wschodniej, warto zwrócić uwagę na rozwój potencjału marynarki
wojennej obu państw. Jej podstawowym zadaniem w przypadku Oceanu
Indyjskiego jest, zwłaszcza w kontekście strategii ChRL, zabezpieczenie
dróg transportu surowców biegnących od wybrzeży krajów eksporterów
do Państwa Środka. Rzecz jasna zarówno Indie, jak i Chiny zdają sobie
sprawę z utrwalonej w historii tendencji do dysponowania siecią baz mor‑
skich w różnych częściach świata przez każde państwo pretendujące do
roli mocarstwa światowego. Pekin i Nowe Delhi również podejmują próby
utworzenia takiej struktury. Intensywniejsze działania w tym kierunku
podejmuje ChRL, co wynika zarówno z mniej korzystnego (w omawianej
perspektywie) położenia geograficznego, jak i większej aktywności na
arenie międzynarodowej. W zakresie siły marynarki wojennej Indie nie
ustępują wszakże Chinom, a pod względem liczby lotniskowców mają‑
cych zdolność operacyjną wręcz je przewyższają.
Rozszerzanie kontaktów handlowych i inwestycyjnych, a przede
wszystkim poszukiwanie surowców energetycznych sprawia, że Chiny
i Indie konkurują nie tylko we wschodniej części kontynentu azjatyckiego, ale i w takich obszarach, jak Bliski Wschód, Afryka czy Ameryka
Łacińska. W kontekście współpracy z państwami Bliskiego Wschodu
warto wspomnieć, że na wzrost politycznej zażyłości pomiędzy ChRL
i Pakistanem Indie odpowiedziały intensyfikacją relacji z Iranem. Ma to
tym większe znaczenie, że między oboma muzułmańskimi państwami
27 A. Panda, P. Parameswaran: INS Arihant and the Agni V: A Look at Recent Developments in India’s Nuclear Forces. https://thediplomat.com/2018/01/ins‑arihant‑and‑the‑agni‑va‑look‑at‑recent‑developments‑in‑indias‑nuclear‑forces/ [data dostępu: 30.08.2019].
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utrzymuje się od lat napięcie. I tak, gdy dla Pekinu najważniejszym ak‑
tywem w regionie jest pakistański port Gwadar, Nowe Delhi inwestuje
w pobliski irański Czabahar28.
Działania na kontynencie afrykańskim stały się z kolei odzwier‑
ciedleniem regularnie powtarzającego się schematu, w którym to ChRL
rozpoczyna ekspansję wcześniej i przy użyciu większych środków, pod‑
czas gdy Indie starają się pójść jej tropem, ale zarazem wystrzegać się
popełnianych przez nią błędów. Zatem, mimo wciąż znaczącej przewagi
wpływów chińskich nad indyjskimi na Czarnym Lądzie, Nowe Delhi
stara się proponować (również we współpracy z innymi państwami,
np. Japonią29), przykładowo, bardziej przychylne warunki kredytowania
inwestycji. Podobnie ma się rzecz również w Ameryce Łacińskiej, gdzie
Indie podjęły ekspansję znacznie później niż ChRL. Przy okazji warto
wspomnieć o globalnym znaczeniu procesów gospodarczych zacho‑
dzących w obu państwach. Gdy w ostatnich latach wzrost PKB Chin
spowolnił, poskutkowało to redukcją potrzeb gospodarczych w zakresie
wykorzystania surowców energetycznych. Ponieważ zaś Chiny były
bardzo istotnym odbiorcą ropy naftowej z Wenezueli, to nagłe ograni‑
czenie przez nie importu odbiło się bardzo negatywnie na gospodarce
tego południowoamerykańskiego państwa, stając się jedną z przyczyn
poważnego kryzysu.
Konkurencyjne oddziaływania chińsko‑indyjskie można dostrzec
również na forach regionalnych oraz globalnych organizacji międzyna‑
rodowych. W przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych najważ‑
niejszym problemem jest odmowa poparcia przez Pekin aspiracji Nowego
Delhi w zakresie reformy Rady Bezpieczeństwa, która miałaby pozwolić
Indiom na uzyskanie w tejże stałego miejsca. Warto przy tej okazji
zwrócić uwagę, że Chiny wspierają kandydatów z innych kontynentów,
takich jak Brazylia czy Republika Południowej Afryki. Odnosząc się do
dążeń Indii, stwierdzają jednak, że Azja ma już swojego reprezentanta
w Radzie, a jeśli w ogóle dopuszczają dyskusję na ten temat, to stawiają
Nowemu Delhi bardzo trudne do spełnienia warunki wstępne30.
Chiny odmawiają także zgody na akcesję Indii do Grupy Dostawców
Nuklearnych, jak również przez lata blokowały wejście tego kraju do
28 India, Iran and Afghanistan Sign Chabahar Port Agreement. https://www.hindu
stantimes.com/india/india‑iran‑afghanistan‑sign‑chabahar‑port‑agreement/story‑2Eytb
KZeo6zeCIpR8WSuAO.html [data dostępu: 30.08.2019].
29 Australia, U.S., India and Japan in Talks to Establish Belt and Road Alternative: Report.
https://www.reuters.com/article/us‑china‑beltandroad‑quad/australia‑u‑s‑india‑and‑ja
pan‑in‑talks‑to‑establish‑belt‑and‑road‑alternative‑report‑idUSKCN1G20WG [data dostę‑
pu: 30.08.2019].
30 J.M. Malik: Security Council Reform: China Signals Its Veto. “World Policy Journal”
2005, Vol. 1 (22), s. 22–23.
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Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wreszcie w 2017 roku Rosji udało
się wymóc na ChRL zgodę w tej sprawie, lecz warunkiem było równo‑
ległe przyjęcie do organizacji Pakistanu. Z odwrotną sytuacją mamy do
czynienia w przypadku Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współ‑
pracy Regionalnej (SAARC), do którego Pekin zgłasza akces od kilku lat,
jednak każdorazowo próby te są torpedowane przez Nowe Delhi nawet
za cenę sparaliżowania działania całej organizacji31.

Konkluzje
Relacje Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Indii stanowią kompleks
oddziaływań bilateralnych i multilateralnych, charakteryzujących się
zarówno współpracą, jak i rywalizacją, trzeba jednak podkreślić, że ten
ostatni wymiar jest zaakcentowany zdecydowanie mocniej. W dodatku
dzięki dostrzeganemu w różnych sferach intensywnemu rozwojowi
potencjału obu państw wzrasta też skala zaangażowania Chin i Indii
w skali regionalnej i globalnej. Ponieważ zaś ich polityka dotyka coraz
większej liczby podmiotów państwowych i niepaństwowych, to oba pań‑
stwa stają się obiektami rosnącego zainteresowania oraz oddziaływania
innych krajów.
W chińsko‑indyjskiej rywalizacji to Państwo Środka ma istotną prze‑
wagę nad południowo‑zachodnim sąsiadem. Również w tych sferach,
które związane są z bilateralną współpracą (np. wymianie handlowej),
to Chiny zyskują więcej. Nie jest jednak przesądzone, że taka tendencja
się utrzyma. Bez wątpienia obecnie Indie dysponują skromniejszym
potencjałem (jakkolwiek, co istotne, korzystniejszą perspektywą demo‑
graficzną), jednak wydają się działać w bardziej sprzyjającym otoczeniu
międzynarodowym, w którym grupa państw nieufnych wobec wzrostu
potęgi ChRL może być skłonna do pewnego stopnia wspierać Nowe Delhi.
Mowa tu zwłaszcza o Stanach Zjednoczonych, ale też Japonii, Australii,
państwach zaangażowanych w spór na Morzu Południowochińskim oraz,
co jest nieco mniej oczywiste, Rosji.
Warto jednakże zastanowić się również nad wizją świata, w której
Chiny i Indie działałyby bardziej solidarnie wobec światowych prob‑
lemów, a w szczególności gdyby ułożyły relacje o zasięgu bilateralnym
i regionalnym w sposób obustronnie satysfakcjonujący. Mogłoby to
31 T. Madan: China’s Role in SAARC. https://www.brookings.edu/research/chinas‑rolein‑saarc/ [data dostępu: 30.08.2019].
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nadać impetu procesowi tranzycji globalnej potęgi z Zachodu na Wschód
i dalszemu osłabieniu pozycji USA. Istnieją istotne inne przesłanki
przemawiające za pogłębieniem wzajemnej współpracy i stworzeniem
strategicznego partnerstwa między Pekinem a Nowym Delhi, jednak
z perspektywy indyjskiej warunkiem koniecznym w tym przypadku
jest respektowanie interesów Indii przez ChRL, w szczególności w re‑
gionie Azji Południowej, ale też w wymiarze dwustronnej kooperacji
ekonomicznej czy rozwiązywania problemów granicznych. Tymczasem
nie zanosi się, by Chiny miały ustąpić w którejkolwiek z tych kwestii,
zwłaszcza w dobie prowadzenia przez Xi Jinpinga bardziej asertywnej
niż za rządów poprzednich przywódców polityki zagranicznej. Należy się
zatem spodziewać podtrzymania prymatu rywalizacji ponad współpracą
w stosunkach wzajemnych w najbliższych latach.

Bibliografia
Opracowania zwarte
Bobo Lo: Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics. Washington,
DC 2008.
Curanović A.: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
W: Polityka zagraniczna Rosji. Red. S. Bieleń, M. Raś. Warszawa 2008.
Kissinger H.: O Chinach. Tłum. M. Palej. Wołowiec 2014.
Kuszewska A.: Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie,
bezpieczeństwo. Warszawa 2013.
Leśniewski M.: Konflikt w cieniu Himalajów. Wojna indyjsko‑chińska (1962). W: Zarys
dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów. Red. A. Bartnicki. Warszawa 2000.
Malik M.: China and India. Great Power Rivals. London 2011.
Mosher S.: Hegemon. Droga Chin do dominacji. Tłum. M. Kowalczyk. Warszawa 2007.
Raja Mohan C.: Samudra Manthan. Sino‑Indian Rivalry in the Pacific. Washington
2012.
Smith J.M.: Cold Peace. China‑India Rivalry in the Twenty‑First Century. Lanham,
Plymouth 2014.
Tripathi N.K.: A Study of Water Issues in Sino‑Indian and Indio‑Pak Relations. New
Delhi 2009.
Wyka B.: Od Hindi‑Chini bhai bhai do wojny granicznej: u źródeł konfliktu indyjsko
‑chińskiego. W: Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych – rywalizacja i mocarstwowość. Red. D.K. Gemechu. Olsztyn 2008.

686

Tomasz Okraska

Artykuły w czasopismach naukowych
Ahmad S.I., Neelofa R.: Economic Analysis of Bilateral Trade: A Case Study of India
‑Mongolia. “Journal of Commerce and Management Thought” 2019, Vol. 3 (10).
Bajpaee C.: India‑South Korea Relations and the Emerging Regional Architecture. “Stra‑
tegic Analysis” 2014, Vol. 4 (38).
Jingdong Yuan: Sino–Indian Economic Ties since 1988: Progress, Problems, and
Prospects for Future Development. “Journal of Current Chinese Affairs” 2016,
Vol. 3 (45).
Mahapatra C.: India, China and Russia: Strategic Triangle is Possible. “Strategic
Analysis” 1999, Vol. 11 (22).
Malik J.M.: Security Council Reform: China Signals Its Veto. “World Policy Journal”
2005, Vol. 1 (22).
Naidu G.V.C., Yasuyuki Ishida: India–Japan Defence Ties: Building a Strategic Partnership. “Strategic Analysis” 2019, Vol. 1 (43).
Ping J.H.: China’s Relations with India’s Neighbours: From Threat Avoidance to Alternative Development Opportunity. “Asian Journal of Political Science” 2013, Vol. 21.
Wallace C.: Leaving (North‑East) Asia? Japan’s Southern Strategy. “International
Affairs” 2018, Vol. 4 (94).
Yoshimatsu Hidetaka: The Indo‑Pacific in Japan’s Strategy Towards India. “Contem‑
porary Politics” 2019, Vol. 4 (25).

Źródła internetowe
Arun S.: India Seeks More Chinese Investment. http://www.thehindu.com/business/
Economy/india‑seeks‑chinese‑investments/article19651557.ece [data dostępu:
30.08.2019].
Australia, U.S., India and Japan in Talks to Establish Belt and Road Alternative: Report.
https://www.reuters.com/article/us‑china‑beltandroad‑quad/australia‑u‑s‑
india‑and‑japan‑in‑talks‑to‑establish‑belt‑and‑road‑alternative‑report‑idUS
KCN1G20WG [data dostępu: 30.08.2019].
Chanana D.: India’s Transition to Global Donor: Limitations and Prospects. http://
www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLO‑
BAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/asia‑pacific/ari123‑2010 [data dostępu: 30.08.2019].
China Donates One Million $ for Nalanda University Revival. http://economictimes.in
diatimes.com/articleshow/10742865.cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst [data dostępu: 30.08.2019].
India, Iran and Afghanistan sign Chabahar Port Agrement. https://www.hindustan
times.com/india/india‑iran‑afghanistan‑sign‑chabahar‑port‑agreement/story2EytbKZeo6zeCIpR8WSuAO.html [data dostępu: 30.08.2019].
Jennings R.: Experts: US, India, Japan, Australia to Plan Actions on South China Sea.
https://learningenglish.voanews.com/a/us‑india‑japan‑australia‑to‑plan-ac
tions‑on‑south‑china‑sea/4241884.html [data dostępu: 30.08.2019].

Chiny i Indie – między współpracą a rywalizają

687

Krishnan A.: Make in India Fails to Quench Nation’s Dependence on Made in China
Foods. https://www.indiatoday.in/india/story/make‑in‑india‑fails‑to‑quench‑na
tion‑s‑dependence‑on‑made‑in‑china‑goods‑1188790‑2018‑03‑14 [data dostępu: 30.08.2019].
Lo K.: How India Became China‑Led Development Bank’s Main Borrower. http://www.
scmp.com/news/china/diplomacy‑defence/article/2129686/how‑india‑becamechina‑led‑development‑banks‑main [data dostępu: 30.08.2019].
Madan T.: China’s Role in SAARC. https://www.brookings.edu/research/chinasrole‑in‑saarc/ [data dostępu: 30.08.2019].
Panda A., Parameswaran P.: INS Arihant and the Agni V: A Look at Recent Developments in India’s Nuclear Forces. https://thediplomat.com/2018/01/ins‑arihantand‑the‑agni‑v‑a‑look‑at‑recent‑developments‑in‑indias‑nuclear‑forces/ [data
dostępu: 30.08.2019].
Pew Research Center: India and the World. http://www.pewglobal.org/2010/10/20/
chapter‑2‑india‑and‑the‑world/ [data dostępu: 30.08.2019].
Purohit S.: India’s Mongolia Plan to Contain China. https://rightlog.in/2017/12/indiamongolia‑china‑01/ [data dostępu: 30.08.2019].
Subrahmanian V.: Pratibha Gifts Indian‑Style Temple to the People of China. http://www.
thehindu.com/news/international/Pratibha‑gifts‑Indian‑style‑temple‑to‑
the‑people‑of‑China/article16304440.ece [data dostępu: 30.08.2019].
Zhou Bo: India is Running Out of Time in Doklam Dispute with China. http://www.
scmp.com/comment/insight‑opinion/article/2103850/india‑running‑out‑timedoklam‑dispute‑china [data dostępu: 30.08.2019].

Tomasz Okraska

China and India
Between Cooperation and Competition
Summary: The People’s Republic of China and the Republic of India are the two most
important “emerging powers,” the most populous countries in the world, military and
economic powers, and age‑old civilizations that have become states. Their relationship
constitutes a complex of cooperation and competition that goes beyond the Asian con‑
tinent and becomes more and more important in the context of changes in the entire
international order, and in particular the transition of power from the West to the East.
The thesis posed in this study is that there are significantly more elements of competition
in mutual relations than cooperation. Moreover, it is difficult to expect that this situation
will change in the short and medium term.
Key words: India, China, cooperation, competition
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Azja Centralna
w polityce bezpieczeństwa Indii
w XXI wieku

Interakcje dyplomatyczne i handlowe między Indiami i Azją Centralną
rozwijały się od czasów starożytnych, a dynamika tych relacji zaznaczyła
się także w szeroko zakrojonych kontaktach i wzajemnych wpływach
kulturowych. Relacje te zaczęły się szczególnie umacniać w czasach ist‑
nienia synkretycznego Królestwa Kuszanów (I–III wiek n.e.), które objęło
swoim zasięgiem północną część Indii i Azję Centralną. Historycznie
odziedziczone tradycje wymiany idei, dóbr i kontaktów międzyludzkich,
rozwijane w kolejnych stuleciach i przenikanie się kultur (np. w okresie
Sułtanatu Delhijskiego, lata 1206–1526), stanowią ważny punkt odnie‑
sienia w podejmowaniu współczesnych inicjatyw na rzecz pogłębienia
międzyregionalnych kontaktów.
U progu trzeciej dekady XXI wieku przesunięcie centrum geopo‑
litycznego świata do Azji nabrało tempa, zaś Chiny, druga gospodarka
światowa, aspirują do przejęcia globalnego przywództwa1. Mocarstwowe
aspiracje Indii ukierunkowane na wielowymiarowe wzmocnienie pozycji
polityczno‑ekonomicznej w skali regionalnej i ponadregionalnej to kolejny
ważny element współczesnej dynamiki azjatyckiego bezpieczeństwa. Po‑
dejmowanie prób realizacji tych zamierzeń stanowi kluczowy komponent
szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa tego państwa, uwarunko‑
wanej regionalną specyfiką (rywalizacja z Chinami, przewlekły konflikt
o Kaszmir z Pakistanem, bez perspektyw na rozwiązanie). Strategia, jaką
1 Interesującą analizę dotyczącą charakteru transformacji globalnego układu sił oraz
uwarunkowań towarzyszących tworzeniu się nowego centrum światowego przywództwa
proponuje chiński politolog Yang Xuetong. Zob. Y. Xuetong: Leadership and the Rise of Great
Powers. Princeton–Oxford 2019, s. 93 i nast.
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Indie przyjmą do osiągnięcia tego celu, będzie bez wątpienia interesu‑
jącym elementem badań nad ewoluującym systemem bezpieczeństwa,
a w szczególności nad polityką aspirujących mocarstw.
Republiki Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan,
Turkmenistan, Uzbekistan) są ulokowane geostrategicznie między Rosją,
Chinami, Pakistanem, Afganistanem i Iranem. Posiadają znaczące zasoby
surowców naturalnych, takich jak ropa i gaz, co sprawia, że odgrywają
ważną rolę w dziedzinie energetyki i rywalizacji mocarstw o dostęp do
cennych źródeł. Gospodarki państw Azji Centralnej pozostają uzależ‑
nione od zagranicznych rynków zbytu, czemu niestety towarzyszy brak
wystarczającej infrastruktury przesyłowej2. Wzrasta znaczenie regionu
w nowej strategicznej grze angażującej azjatyckie potęgi, takie jak Indie
i Chiny, a także Rosję czy Iran. Budowanie geopolitycznej pozycji i tożsa‑
mości na arenie międzynarodowej przez uwalniające się od postsowieckiej przeszłości republiki środkowoazjatyckie oraz ich zaangażowanie
w pogłębianie relacji z azjatyckimi potęgami zasługuje na szczegółową
analizę. Polityka Indii wobec Azji Centralnej jest ważnym przedmiotem
badań nad strategią współczesnych wschodzących mocarstw, tym bar‑
dziej że w opracowaniach naukowych region ten postrzega się raczej jako
postsowiecką przestrzeń geopolityczną, na której krzyżują się interesy
Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych.
Punktem wyjścia do rozważań zawartych w tym opracowaniu jest
założenie, że państwa Azji Centralnej będą dążyć do uzyskania większej
podmiotowości na arenie międzynarodowej, starać się zniwelować domi‑
nujące postrzeganie tego regionu jako przede wszystkim obszaru rywa‑
lizacji potęg i poszerzania ich stref wpływów. Postsowiecka przeszłość
republik uwrażliwia je na taką percepcję i sprawia, że ważnym punktem
odniesienia w polityce bezpieczeństwa stają się zarówno umiejętność
„rozgrywania mocarstw”, dywersyfikacja kontaktów międzynarodowych
o charakterze politycznym oraz gospodarczo‑społecznym, jak i rozwój
relacji ugruntowanych na wielowymiarowym partnerstwie. Indie, jeśli
wzmocnią i odpowiednio wykorzystają swój pieczołowicie budowany
wizerunek państwa hołdującego wartościom demokratycznym w mię‑
dzynarodowych interakcjach oraz mocarstwa nieposiadającego rewi‑
zjonistycznych aspiracji, wydają się być predysponowane do rozwijania
relacji o charakterze partnerskim. Ze względu na wielowiekowe tradycje
wzajemnych wielopłaszczyznowych kontaktów (handlowych, kultural‑
nych), państwa Azji Centralnej są dla Indii naturalnym partnerem do
współpracy u progu trzeciej dekady XXI wieku.
2 Ł. Gacek: Azja Centralna w polityce energetycznej Chin. Kraków 2013, s. 19.
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Ambicje Indii jako wzrastającej potęgi i chęć odbudowy relacji
z regionem Azji Centralnej przyczyniają się do zwiększenia roli tego
regionu w polityce bezpieczeństwa Nowego Delhi. Celem jest rozwój in‑
terakcji o charakterze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym, a także
w dziedzinie bezpieczeństwa. Badacze zajmujący się relacjami Indii z re‑
publikami środkowoazjatyckimi podkreślają jednak, że państwo to ma
potencjał, by pogłębiać swoją obecność w republikach Azji Centralnej, ale
nie potrafi go skutecznie i w pełni wykorzystać. Jest to jedna z przyczyn,
dla której pozostają kandydatem do statusu mocarstwa, a nie faktycznym
mocarstwem z ponadregionalnymi wpływami. W takich realiach wyścig
o dostęp do surowców energetycznych, np. w Kazachstanie, przegrywają
z Chinami3. Druga dekada XXI wieku przyniosła jednak liczne deklaracje
indyjskiego rządu i plany dotyczące polityki „rozszerzonego sąsiedztwa”
(extended neighbourhood) na obszarze Azji Centralnej. Celem rozdziału jest
analiza szans i wyzwań indyjskiej polityki bezpieczeństwa w Azji Cen‑
tralnej w kontekście bieżących uwarunkowań i wyzwań.

Polityka bezpieczeństwa Indii:
główne założenia badawcze i znaczenie Azji Centralnej
Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą egzystencjalną, zarówno
z punku widzenia jednostek, jak i społeczeństw. Stanowi także główny
punkt odniesienia polityki wewnętrznej i zagranicznej państw. Pojęcie
bezpieczeństwa – objaśniane w pierwszej kolejności jako stan wolny od
niepokoju/zagrożeń4 – uległo za sprawą dynamiki wyzwań w XXI wieku
znaczącej ewolucji teoretycznej, choć ta właśnie podstawowa definicja
stanowi adekwatny punkt wyjścia do dalszych rozważań. Szeroki kon‑
tekst analizy problemów bezpieczeństwa, uwzględniający różne sektory
i szereg stojących przed państwem wyzwań natury wewnętrznej i ze‑
wnętrznej, stwarza konieczność budowy holistycznego paradygmatu bez‑
pieczeństwa jako podstawy badań5. W ramach obecnych uwarunkowań
bezpieczeństwa międzynarodowego i dynamiki przemian w globalnym
układzie sił, polityka bezpieczeństwa rozumiana jest jako kluczowy ele‑
3 S. Chen: Great Power Politics: India’s Absence from Ideological Energy Diplomacy in Central Asia. “China and Eurasia Forum Quarterly” 2010, Vol. 8, No. 1, s. 95–110.
4 R. Zięba: Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. Toruń
2005, s. 33.
5 W. Kostecki: Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warszawa
2012, s. 32–33.
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ment szeroko rozumianej strategii międzynarodowej państwa. Jej celem
jest wpływ i kształtowanie środowiska międzynarodowego w zgodny
z interesami państwa sposób, w odniesieniu do określonych, promo‑
wanych przez nie wartości i zasad, np. multilateralizmu, wzajemnego
poszanowania terytorialnej integralności, potencjalnych korzyści gospo‑
darczych, polityczno‑strategicznych, społecznych, kulturowych, a także
historycznie ugruntowanych tradycji kooperacji z danym regionem czy
państwem. Polityka bezpieczeństwa ma zatem charakter wielosektorowy
i dostosowywana jest do bieżących oraz potencjalnych wyzwań związa‑
nych z transformacjami w międzynarodowym układzie sił.
Indie kształtują swój międzynarodowy wizerunek i strategię, odwo‑
łując się do uwarunkowań zarówno mocarstwowych, jak i historycznych
oraz kulturowych. To świadome swojego potencjału państwo-cywilizacja,
aspirujące do odzyskania należnego mu miejsca w globalnym układzie
sił. Narracja ta jest szczególnie akcentowana przez władze Indyjskiej
Partii Ludowej (Bharatiya Janata Party – BJP) i premiera Narendrę Mo‑
diego, promujących hinduski nacjonalizm (hindutwa), który gloryfikuje
przeszłość i podkreśla mocarstwowe ambicje Indii. Ku rozczarowaniu
części elit intelektualnych Indii, widzących zagrożenie w narastającym
nacjonalizmie i pogłębiających się w państwie religijnie uwarunkowanych
podziałach społecznych, polityka ta zyskała poparcie większości społe‑
czeństwa indyjskiego, co wyraziło się w wygranych w maju 2019 roku
wyborach parlamentarnych i II kadencji premiera N. Modiego. Budowa
statusu mocarstwa jest elementem takiego podejścia, a tym samym jed‑
nym z istotniejszych wyznaczników indyjskiej polityki bezpieczeństwa.
Należy jednocześnie podkreślić, że znaczącym narzędziem w polityce
Indii wobec Azji Centralnej jest strategia soft power, zwiększania obecności
Indii w regionie poprzez promowanie indyjskiej kultury (kino Bolly‑
wood, kuchnia indyjska, nauczanie języka hindi, klasycznych tańców
itp.) – w tym celu tworzone są odpowiednie instytucje. Taką działalnością
zajmuje się np. Centrum Indyjskiej Kultury Lal Bahadura Shastriego (Lal
Bahadur Shastri Centre for Indian Culture), funkcjonujące od 1995 roku
w Taszkiencie. Poza promocją kultury Centrum pomaga także studentom
w otrzymaniu stypendiów naukowych do Indii6. Działalnością kulturalną
o charakterze multilateralnym zajmuje się Indyjska Rada do spraw Sto‑
sunków Kulturalnych (Indian Council for Cultural Relations, ICCR), która
m.in. finansuje stypendia dla studentów z Azji Centralnej w Indiach7, or‑
ganizuje międzynarodowe konferencje dotyczące współpracy z regionem.
6 India‑Uzbekistan Relations. Ministry of External Affairs, India. https://mea.gov.in/Por
tal/ForeignRelation/Uzbekistan_Jan_2017.pdf [data dostępu: 11.08.2019].
7 India‑Turkmenistan Relations. Ministry of External Affairs, India. https://mea.gov.in/
Portal/ForeignRelation/Turkmenistan_bilateral_Dec_2018.pdf [data dostępu: 11.08.2019].
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Polityka bezpieczeństwa Indii jest wypadkową wyzwań wewnętrz‑
nych i zewnętrznych oraz szczególnej specyfiki geostrategicznej subkon‑
tynentu indyjskiego. Indie budują swoją koncepcję międzynarodowego
porządku w odniesieniu do ciągłych zagrożeń i wyzwań, którym stawiają
czoła8 i które nie rokują w najbliższym czasie deeskalacją czy rozwiąza‑
niem. Na pierwszy plan wysuwają się następujące problemy: nierozwią‑
zany konflikt z Pakistanem i skrajnie wrogie relacje z tym państwem,
oddzielającym geograficznie Indie od Azji Centralnej, napięta i podatna
na eskalację sytuacja w Kaszmirze administrowanym przez Indie (szcze‑
gólnie po zniesieniu przez Nowe Delhi w sierpniu 2019 roku specjalnego
statusu stanu Dżammu i Kaszmir oraz wzmocnionej militaryzacji spornej
części regionu), zagrożenie działalnością terrorystyczną islamskich dżi‑
hadystów, niestabilna sytuacja w zniszczonym wieloletnią wojną Afgani‑
stanie. Wzrost znaczenia Chin w skali regionalnej i globalnej oraz zwięk‑
szająca się obecność Pekinu w regionie i podatne na eskalacje konflikty
graniczne (np. roszczenia Indii wobec Aksai Chin, regionu przejętego
przez Chiny, stanowiącego część byłego księstwa Dżammu i Kaszmir)
to kolejne wyzwanie z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa Indii.
Istotny jest tu m.in. strategiczny alians chińsko‑pakistański i rozbudowa
korytarza ekonomicznego CPEC (China‑Pakistan Economic Corridor) na
terytorium Pakistanu, m.in. na obszarze administrowanej przez Pakistan
części Kaszmiru, będącego od 1947 roku przedmiotem przewlekłego
konfliktu indyjsko‑pakistańskiego. W takich skomplikowanych geostrate‑
gicznych uwarunkowaniach rozwój relacji między Indiami a republikami
środkowoazjatyckimi staje się nie tylko próbą zainicjowania i zacieśnie‑
nia wielowymiarowych kontaktów na poziomie międzyregionalnym, ale
także miernikiem szans na realizację indyjskiej wizji porządku między‑
narodowego, w tym równoważenia potęgi Chin.
Od uzyskania niepodległości przez postsowieckie republiki po
upadku ZSRR w 1991 roku jednym z priorytetów ich polityki zagranicznej
było nawiązanie i pogłębienie kontaktów międzynarodowych. Zwłaszcza
dla państw, takich jak zasobny w surowce strategiczne Turkmenistan,
kluczowe było znalezienie rynków zbytu ropy i gazu. Republiki Azji
Centralnej dążyły do budowy ropociągów, które pozwoliłyby im uniknąć
międzynarodowej izolacji i uwolnić się od ekonomicznego uzależnienia
od Rosji, a także otworzyć drogę do gospodarczego rozwoju po zapaści
z okresu końca zimnej wojny9. Rozwój relacji polityczno‑ekonomicznych,
a wraz z nim tworzenie tożsamości odpowiadającej uwarunkowaniom
8 A. Kuszewska: Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania. Warszawa
2015, s. 225.
9 A. Rashid: Taliban: The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond. London–
New York 2010, s. 144.

694

Agnieszka Kuszewska

geostrategicznym XXI wieku, stanowić będzie kluczowe wyzwanie dla
pięciu republik środkowoazjatyckich w najbliższej dekadzie.
Szereg uwarunkowań, istotnych pod względem strategicznym, prze‑
mawia za pogłębianiem relacji między Indiami a Azją Centralną:
– historyczne i cywilizacyjne, kulturowe więzi i relacje, mające dwa ty‑
siące lat,
– strategiczne usytuowanie Azji Centralnej na szlakach handlowych mię‑
dzy Azją i Europą,
– gospodarki zależne od eksportu surowców energetycznych, wysokie
zapotrzebowanie na nie w Indiach,
– wspólne zagrożenia: fundamentalizm, terroryzm, przemyt narkotyków itp.,
– rokująca na dalszy rozwój infrastruktura republik środkowoazjatyckich
i kapitał ludzki, a także zasoby takie jak bawełna, miedź, aluminium,
żelazo,
– gospodarka wolnorynkowa, wzrastająca rola sektora prywatnego
w państwach Azji Centralnej,
– mocarstwowa rywalizacja i aspiracje wobec regionu Azji Centralnej
i w jego ramach,
– wzrost znaczenia Azji Centralnej jako odrębnego regionu o geostrate‑
gicznym znaczeniu: konieczność dostosowania polityki bezpieczeń‑
stwa zarówno Indii, jak i pięciu postsowieckich republik do ewoluują‑
cych uwarunkowań.

Dynamika relacji Indii z państwami Azji Centralnej
Spuścizna brytyjskiej kolonizacji i następstwa podziału subkontynentu
w 1947 roku na Indie i Pakistan wraz z geopolitycznymi konsekwencjami
mają do dziś znaczący wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
Indii. Strategia tego państwa wobec Azji Centralnej podlegała ewolucji
i przechodziła przez różne fazy. Punktem wyjścia były historycznie ugrun‑
towane cywilizacyjne więzi, które rozwijały się przez wieki wielowymia‑
rowych interakcji. Ta spuścizna jest do dziś podkreślana jako czynnik
spajający Azję Centralną z Azją Południową i stanowiący naturalną pod‑
stawę do rozwoju wielowymiarowych interakcji. Zmiany geopolityczne
w regionie, mocarstwowe aspiracje Indii, dynamika rywalizacji wielkich
graczy o dostęp do bogatych w złoża regionów, a także kształtowanie się
tożsamości republik środkowoazjatyckich jako suwerennych podmiotów
stosunków międzynarodowych, nadały relacjom z Azją Centralną nowy
wymiar i stawiają państwo przed nieustannymi wyzwaniami.
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W okresie powojennym można wymienić trzy kluczowe punkty
zwrotne w relacjach między Indiami a Azją Centralną. Pierwszym był
podział subkontynentu w 1947 roku i niepodległość Indii po okresie
brytyjskiego kolonializmu. Pojawienie się Pakistanu na mapie Azji Południowej ukształtowało sytuację bezpieczeństwa na kolejne dekady,
a także odcięło Indiom bezpośrednie połączenie lądowe z Azją Centralną.
Rozpoczął się długotrwały spór indyjsko‑pakistański, który doprowadził
do kilku konfliktów zbrojnych i negatywnie rzutuje na cały region Azji
Południowej, skutkując brakiem inicjatyw integracyjnych i skrajnie wro‑
gimi relacjami10. Indie w okresie zimnowojennym rozwinęły strategiczne
relacje ze Związkiem Radzieckim, który stał się głównym dostarczycie‑
lem uzbrojenia (około 70% indyjskiego uzbrojenia pochodziło z ZSRR).
Pośrednim rezultatem tego aliansu był dostęp do indyjskiej kultury na
obszarze republik sowieckich – indyjskie kino, muzyka zagościły w Azji
Centralnej11. Pomimo że Indie posiadały swój konsulat w Taszkiencie,
indyjskie linie lotnicze miały raz w tygodniu połączenie ze stolicą Uz‑
bekistanu, zaś tysiące studentów z Indii studiowało na uniwersytetach
Centralnej Azji, relacje Delhi z tym regionem były w głównej mierze
uzależnione od Moskwy.
Drugim punktem zwrotnym był rozpad Związku Radzieckiego
w 1991 roku, który miał daleko idące geopolityczne i ekonomiczne konsekwencje dla Azji Centralnej oraz dla Indii, które łączyły z Moskwą więzy
militarne i handlowe12. Uzyskanie niepodległości przez republiki Azji
Centralnej stanowiło znaczącą transformację geopolityczną; pomimo nie‑
rozwiązanych od upadku ZSRR sporów granicznych między nimi, rozpo‑
czął się proces tworzenia odrębnego regionu. Indie uznały nowe państwa
i wyraziły chęć rozwoju relacji. Bezpośrednie kontakty z przywódcami
postsowieckich republik po upadku ZSRR były bardzo ograniczone.
Indyjski zastępca ministra handlu Salman Khurshid odwiedził Azję Centralną w połowie 1992 roku, obiecując pożyczki w wysokości 10 mln USD
dla Uzbekistanu i Kazachstanu oraz o połowę niższe dla innych republik.
Czynnikiem ograniczającym rozwój relacji Indii z Azją Centralną była
10 A. Rashid: The Resurgence of Central Asia. Islam or Nationalism? London–New Jersey
1994, s. 220; E. Kavalski: Central Asia and the Shanghai Cooperation Organization. In: Handbook
of India’s International Relations. Ed. D. Scott. New York 2011, s. 201–210.
11 M. Laruelle, J.‑F. Huchet, S. Peyrouse, B. Balci: Why Central Asia? The Strategic
Rationale of Indian and Chinese Involvement in the Region. In: China and India in Central
Asia a New “Great Game”? Eds. M. Laruelle, J.‑F. Huchet, S. Peyrouse, B. Balci. New York
2010, s. 1–8.
12 A. Bisaria: Connect Central Asia Policy. In: Perspectives on Bilateral and Regional
Cooperation: South and Central Asia. Eds. R. Malhotra, S.S. Gill, N. Gaur. Chandigarh
2013, s. 183.
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jednak chęć podtrzymania i rozwoju relacji z Rosją, zwłaszcza współ‑
pracy w dziedzinie militarnej. Indie zwlekały z otwarciem ambasad
w postsowieckich republikach, co budziło w Azji Centralnej pewne
rozczarowanie, ponieważ Indie, jak podkreśla Ahmed Rashid, cieszyły
się tam dużym szacunkiem, ze względu na system państwa świeckiego,
szanującego prawa mniejszości wyznaniowych, w tym znacznej społecz‑
ności muzułmańskiej13. We wrześniu 1995 roku Turkmenistan odwiedził
ówczesny premier Indii Narashimha Rao. Deklarując, że Azja Centralna
stanowi dla Indii priorytet długofalowej polityki budowania regionalnej
stabilizacji i współpracy, a relacje mają być oparte na zasadzie partnerstwa,
zarysował podstawy późniejszej polityki rozszerzonego sąsiedztwa14.
Trzecim punktem zwrotnym był wzrost znaczenia Indii na arenie
międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI wieku i rozwój strategicznych
partnerstw Nowego Delhi z państwami azjatyckimi. Zainicjowanie
indyjskiej polityki „łączności z Azją Centralną” (Connect Central Asia)
stanowiło manifestację ponadregionalnych ambicji wschodzącego mocar‑
stwa. Girijesh Pant, komentując relacje Indii z Azją Centralną, stwierdza,
że „polityka Indii jest oparta na wielowymiarowym zaangażowaniu
w regionie ze szczególnym nastawieniem na kwestie energetyki”15. Dy‑
namika międzynarodowych interakcji w regionie u progu trzeciej dekady
XXI wieku, będąca wypadkową wzrastającego zainteresowania mocarstw
Azją Centralną, polityczno‑gospodarczych aspiracji przywódców postsowieckich republik oraz chęci utrzymania kontroli dawnych stref
wpływów przez byłego hegemona w tym obszarze Rosję, warunkuje
konstruowanie paradygmatu bezpieczeństwa w ramach „rozszerzonego
sąsiedztwa” przez Nowe Delhi.
Bogata i wielowiekowa historia wspólnych relacji oraz chęć ich odbu‑
dowy w obecnych realiach geostrategicznych sprawiają, że Indie postrze‑
gają dziś Azję Centralną jako swoje tzw. rozszerzone sąsiedztwo (extended
neighbourhood). Ta terminologia stała się immanentną częścią indyjskiej
narracji dotyczącej pogłębiania relacji z środkowoazjatyckimi republi‑
kami. Podejmowane z różną skutecznością inicjatywy dotyczą kwestii
związanych z bezpieczeństwem, polityką, gospodarką oraz kulturą.
Warto dokonać analizy tych relacji i wyzwań związanych ich rozwojem.
13 Podczas wizyty prezydenta Borysa Jelcyna w Nowym Delhi w dniach 27–29 stycz‑
nia 1993 roku podpisano dwustronny Traktat o Pokoju i Przyjaźni, któremu towarzyszyło
porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie obronnej. A. Rashid: The Resurgence of
Central Asia…, s. 219–220.
14 S.D. Muni: India and Central Asia: Towards a Cooperative Future. In: Central Asia. The
Great Game Replayed. An Indian Perspective. Ed. N. Joshi. New Delhi 2003, s. 110.
15 G. Pant: Introduction. India’s Emerging Energy Relations: Issues and Challenges, s. 7. In:
India’s Emerging Energy Relations. Issues and Challenges. Ed. G. Pant. New Delhi 2015, s. 1–16.
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Indie – Azja Centralna w XXI wieku:
relacje polityczne i gospodarcze
Relacje polityczne: kontekst regionalnego bezpieczeństwa
Indie postrzegają Azję Centralną jako swoje rozszerzone sąsiedztwo,
obszar, który jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, m.in. dla‑
tego, że graniczy z ogarniętym przewlekłym kryzysem Afganistanem16,
usytuowanym strategicznie pomiędzy Azją Południową i Azją Centralną.
Dla Kabulu Indie są piątym na świecie donatorem pomocy rozwojowej
i infrastrukturalnej w ramach dwustronnego porozumienia o part‑
nerstwie strategicznym. W obliczu balansującego na granicy eskalacji
konfliktu z Pakistanem, terytorium Afganistanu to dla Indii droga do
Azji Centralnej (w tym celu Nowe Delhi podjęło współpracę w Iranem
i zaangażowało się w rozbudowę tamtejszego portu Czabahar i szlaków
tranzytowych do Afganistanu, z pominięciem Pakistanu); unormowanie
sytuacji w Afganistanie i ekonomiczny rozwój tego państwa leżą zatem
w interesie Indii.
Dynamika bezpieczeństwa w kontekście niestabilności i zagrożenia,
jakie niosą za sobą organizacje talibów funkcjonujące na terenie Afgani‑
stanu i Pakistanu, ma bezpośredni wpływ na kształt relacji politycznych
z republikami Azji Centralnej. Dwustronne relacje z poszczególnymi
państwami warunkowane są np. wspólnymi interesami w walce z zagro‑
żeniem fundamentalizmem i terroryzmem. Tu szczególną rolę odegrały
relacje Indii z Tadżykistanem, m.in. w latach 90. XX wieku, kiedy tali‑
bowie walczyli o przejęcie władzy w Afganistanie. Wówczas Indie zaan‑
gażowały się w logistyczne i militarne wsparcie dla Sojuszu Północnego
poprzez Tadżykistan17. Element islamskiego terroryzmu pozostaje jednym
z najważniejszych wyzwań dla Indii i całego regionu. W tym zakresie
Nowe Delhi dąży do pogłębiania relacji z Azją Centralną.
Pierwsze lata XXI wieku ukazały nowe podejście Indii do Azji Cen‑
tralnej. W listopadzie 2003 roku premier Indii odwiedził Tadżykistan –
zapadła wówczas decyzja o rozbudowie bazy lotniczej w Ajni; do 2010
roku Nowe Delhi przeznaczyło na ten cel około 70 mln USD, jednak
bazy wojskowej nie zdołało tam utworzyć. W 2005 roku indyjski koncern
ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) podjął działania na rzecz
16 A. Bisaria: Connect Central Asia Policy. In: Perspectives on Bilateral and Regional Cooperation…, s. 183.
17 E. Kavalsky: Looking North: Central Asia and the SCO. In: Handbook of India’s International Relations…, s. 205.
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pozyskiwania źródeł energii w Kazachstanie. W styczniu 2009 roku ów‑
czesny prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew został zaproszony
do Nowego Delhi jako gość honorowy na obchody indyjskiego dnia
Republiki.
W 2012 roku w stolicy Kirgistanu, Biszkeku, z inicjatywy Indii doszło
do uruchomienia nowej platformy Dialog Indie – Azja Centralna. Był to
bez wątpienia przełomowy rok w historii relacji Indii z środkowoazja‑
tyckimi republikami. Ważna sesja Dialogu Indie – Azja Centralna na
szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbyła się w Samarkandzie
w styczniu 2019 roku. Ministrowie spraw zagranicznych wszystkich
republik oraz minister spraw zagranicznych Afganistanu uczestniczyli
w tym znaczącym dyplomatycznym przedsięwzięciu rządu Indii.
W oficjalnym oświadczeniu strona indyjska odniosła się do priorytetów
strategii wobec Azji Centralnej. Podkreślono m.in. konieczność rozwoju
szeroko zakrojonego partnerstwa, usprawnienie istniejących szlaków
tranzytowych i rozbudowę nowych. Zaproponowano utworzenie Rady
Biznesu Indie – Azja Centralna (India‑Central Asia Business Council),
która koordynowałaby działalność Izb Handlowych, umożliwiała rozwój
kontaktów środowisk biznesowych, rozwiązywanie problemów itp. Indie
jako jeden z głównych światowych producentów leków generycznych
(tańszych zamienników) są szczególnie zainteresowane większym dostę‑
pem do rynku medykamentów w Azji Centralnej i promowaniem swojego
przemysłu farmaceutycznego, otwieraniem sieci aptek z tańszymi lekami,
oferowaniem konsultacji i szkoleń dla lekarzy18.
Zaangażowanie w Dialog Indie – Azja Centralna przedstawicieli
wszystkich republik świadczy nie tylko o sukcesie dyplomatycznym
Indii, ale też o wzrastających tendencjach integracyjnych w ramach
regionu, co jest znaczącym dowodem na to, że nowe przywództwo jest
w stanie wyjść poza kwestie konfliktogenne na rzecz współpracy i zwięk‑
szenia roli Azji Centralnej we współczesnym systemie bezpieczeństwa.
Ambicje nowych przywódców republik Azji Centralnej, np. uzbeckiego
prezydenta Szawkata Mirzijojewa, ukierunkowane są na budowę nowej
tożsamości regionu, w tym także na rozwój relacji i rozwiązywanie spo‑
rów wewnątrzregionalnych. Na przykład 6 września 2017 roku odbyła się
pierwsza od 17 lat wizyta prezydenta Uzbekistanu Ałmazbeka Atamba‑
jewa w Kirgistanie, podczas której prezydent Mirzijojew podpisał z nim
akt o demarkacji wspólnych granic. Państwa Azji Centralnej otwierają się
18 Statement by External Affairs Minister at the First Session of the India‑Central Asia
Dialogue. https://www.mea.gov.in/Speeches‑Statements.htm?dtl/30905/Statement_by_Exter
nal_Affairs_Minister_At_the_First_Session_of_the_IndiaCentral_Asia_Dialogue [data do‑
stępu: 11.07.2019].
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na turystów, proponując ruch bezwizowy – w ramach tej inicjatywy Ka‑
zachstan zaproponował „jedwabną wizę”, która umożliwiałaby turystom
odwiedzenie wszystkich republik. W lutym 2019 roku Uzbekistan zniósł
wizy na pobyty 30‑dniowe dla obywateli 45 państw. Turkmenistan i Uz‑
bekistan zainaugurowały w styczniu 2019 roku budowę 600‑kilometrowej
autostrady Aszchabad–Turkmenabad, łączącej stolicę Turkmenistanu
z granicą uzbecką19. Zmiana retoryki przywódców republik jest godna
uwagi, inicjatywy polityczno‑ekonomicznego otwarcia ułatwią podejmo‑
wanie szeroko zakrojonej współpracy zarówno w ramach regionu, jak
i w skali ponadregionalnej.
Podczas szczytu w Astanie w dniach 8–9 czerwca 2017 roku Indie
oraz Pakistan zostały przyjęte do Szanghajskiej Organizacji Współpracy
(Shanghai Cooperation Organization – SCO), zrzeszającej republiki Azji
Centralnej, Rosję i Chiny. Dołączenie do tej organizacji było z perspektywy
strategii bezpieczeństwa Indii istotnym krokiem politycznym, umożliwia‑
jącym bezpośrednie zaangażowanie w regionie i budowę pozycji państwa,
mogącego stanowić przeciwwagę dla Pekinu i Moskwy. Jednocześnie
wsparcie Rosji dla członkostwa Indii w tej organizacji skłania do konklu‑
zji, że obydwa państwa łączy zainteresowanie rozwojem bezpieczeństwa
regionu oraz stawienie czoła wpływom amerykańskim i ekspansji Chin20
(Pekin z kolei poparł członkostwo w SCO Pakistanu, z którym łączy go
wspomniany wcześniej alians strategiczno‑ekonomiczny).
W czerwcu 2019 roku w Biszkeku odbył się szczyt Szanghajskiej
Organizacji Współpracy. Towarzyszyły mu wizyty na najwyższym szczeblu, w tym premiera Indii Narendry Modiego (w stolicy Kirgistanu był
też Xi Jinping i Władimir Putin).

Relacje gospodarcze i wymiana handlowa
Bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem strategicznym Indii i po‑
zostanie ważnym punktem odniesienia indyjskiego rządu. Niezakłócony
rozwój ekonomiczny i zapewnienie energochłonnej gospodarce dostępu
do surowców jest warunkiem sine qua non budowania przez Indie swojej
pozycji międzynarodowej i uczestnictwa w mocarstwowej rywalizacji.
Władze Indii wydają się rozumieć, że percepcja Azji Centralnej głów19 Construction Launch Ceremony of Ashgabat – Turkmenabat highway is held. Turkme‑
nistan Today. 21.01.2019. http://tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx&article16410&cat29 [data
dostępu: 23.08.2019].
20 E. Kavalsky: Looking North: Central Asia and the SCO. In: Handbook of India’s International Relations…, s. 207.
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nie jako dostarczyciela źródeł energii i regionu do poszerzania swoich
geostrategicznych wpływów w kontekście rywalizacji z Chinami nie
jest wystarczającym punktem wyjścia do budowania szeroko zakrojonej
strategii pogłębiania historycznie ugruntowanych interakcji z tym re‑
gionem. W ramach rozwoju relacji gospodarczych, w roku 2006 podczas
wizyty ówczesnego premiera Indii Manmohana Singha w Taszkiencie,
zainaugurowano Indyjsko‑Uzbeckie Centrum Technologii Informacyjnej
imienia Dżawaharlala Nehru (India‑Uzbekistan Centre for Information
Technology). Centrum odpowiedzialne jest za szkolenia dla studentów
i przedstawicieli rządów.
Szereg przedsięwzięć o wielowymiarowym charakterze zostało zapro‑
ponowanych i częściowo wdrożonych przez Indie po roku 2012. Rok ten
można uznać za ważną cezurę czasową w nadaniu polityce „Look North”
strategicznego znaczenia. Zgodnie z raportem Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2018 roku Kazachstan, Kirgistan,
Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan odnotowały znaczący wzrost
gospodarczy w latach 2000–2016 i stopniowo przyciągały zachodnich
inwestorów21. Oprócz zasobnych w surowce energetyczne Kazachstanu,
Turkmenistanu i Uzbekistanu, Kirgistan jest państwem regionu przycią‑
gającym zainteresowanie azjatyckich potęg, pogłębiających współpracę
ekonomiczną, polityczną i technologiczną. Podczas zorganizowanego
w czerwcu 2019 roku forum biznesowego „Kirgistan – Chiny” podpisano
24 porozumienia o wartości ponad 7 mld USD. W tym samym czasie
Indie podpisały z Kirgistanem kilkanaście porozumień, dotyczących
np. edukacji wojskowej, współpracy badawczej w dziedzinie biologii
i medycyny wysokogórskiej, kooperacji w zakresie technologii informa‑
cyjnych i komunikacyjnych.
Poziom indyjskiego eksportu i importu towarów wciąż jednak utrzy‑
muje się znacznie poniżej istniejących możliwości; wykorzystanie tego
potencjału leży zarówno w interesie Indii, jak i państw Azji Centralnej.
W dalszej części przedstawione są dane dotyczące wartości indyjskiego
eksportu i importu do poszczególnych republik środkowoazjatyckich
(tabele 1–5)22.
21 Raport OECD. Competitiveness and Private Sector Development. Enhancing Competitiveness in Central Asia, s. 16. https://www.oecd‑ilibrary.org/docserver/9789264288133‑en.pdf?ex
pires=1562833590&id=id&accname=guest&checksum=BB3C8052982B401A1A8983CA746EF5
AB [data dostępu: 4.08.2019].
22 Dane pobrane dnia 10 września 2019 roku. Rok podatkowy zaczyna się w Indiach
w kwietniu, stąd dane za lata 2018–2019 dotyczą okresu od kwietnia 2018 roku do końca
marca 2019 roku. Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department
of Commerce. http://commerce‑app.gov.in/eidb/ [data dostępu: 10.09.2019]
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Tabela 1. Eksport i import między Indiami i Kazachstanem oraz udział w handlu
światowym w latach 2014–2019

Lata

Wzrost/
Całkowity
Udział
Udział
Udział
spadek
handel
Eksport w handlu
Import
w handlu
w handlu całkowitej
Indie –
[mln USD] światowym [mln USD] światowym
światowym wymiany
Kazachstan
[%]
[%]
[%]
handlowej
[mln USD]
[%]

2014–2015

250,68

0,08

701,67

0,16

952,35

0,13

3,76

2015–2016

151,91

0,06

352,93

0,09

504,84

0,08

−46,99

2016–2017

120,88

0,04

521,29

0,14

642,16

0,10

27,20

2017–2018

125,37

0,04

907,43

0,19

1 032,81

0,13

60,83

2018–2019

143,13

0,04

708,78

0,14

851,91

0,10

−17,52

Źródło: Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce…

Tabela 2. Eksport i import między Indiami i Kirgistanem oraz udział w handlu
światowym w latach 2014–2019

Lata

2014–2015

Wzrost/
Całkowity
Udział
Udział
Udział
spadek
handel
Eksport w handlu
Import
w handlu
w handlu całkowitej
Indie –
[mln USD] światowym [mln USD] światowym
światowym wymiany
Kirgistan
[%]
[%]
[%]
handlowej
[mln USD]
[%]

37,73

0,01

2015–2016

25,11

0,01

2016–2017

30,44

0,01

2017–2018

28,59

0,01

2018–2019

30,02

0,01

0,77

0,00

38,53

0,01

9,52

1,79

0,00

26,90

0,00

−30,18

1,48

0,00

31,93

0,00

18,68

30,94

0,01

59,53

0,01

86,44

2,59

0,00

32,60

0,00

−45,23

Źródło: Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce…

Poziom wymiany handlowej Indii z Azją Centralną zmniejszył się pod‑
czas I kadencji rządu premiera N. Modiego – powyższe dane, pochodzące
z Ministerstwa Handlu i Przemysłu Indii, pokazują spadek w poszczegól‑
nych latach budżetowych, zwłaszcza w okresie 2018–2019. W przypadku
Kazachstanu w 2019 roku odnotowano wzrost eksportu o 14%, spadek
importu o prawie 22%, spadek obrotów handlowych o 17,5%. W odnie‑
sieniu do Kirgistanu w 2019 roku nastąpił znaczący spadek obrotów han‑
dlowych, o ponad 45%. Odnotowano spadek eksportu do Turkmenistanu
o prawie 16% i importu o ponad 20% oraz spadek obrotów handlowych
o prawie 18% w latach 2017–2018. Znacząco (prawie 65%) obniżyła się
wymiana handlowa z Tadżykistanem, w porównaniu z latami 2014–2015.
Wyjątek stanowi wzrost bilateralnej wymiany z Uzbekistanem – aż 40%
w latach 2018–2019).

702

Agnieszka Kuszewska

Tabela 3. Eksport i import między Indiami i Tadżykistanem oraz udział w handlu
światowym w latach 2014–2019

Lata

Wzrost/
Całkowity
Udział
Udział
Udział
spadek
handel
Eksport w handlu
Import
w handlu
w handlu całkowitej
Indie – Ta‑
[mln USD] światowym [mln USD] światowym
światowym wymiany
dżykistan
[%]
[%]
[%]
handlowej
[mln USD]
[%]

2014–2015

53,71

0,02

4,39

0,00

58,09

0,01

5,38

2015–2016

22,26

0,01

9,98

0,00

32,24

0,01

−44,51

2016–2017

20,44

0,01

21,82

0,01

42,26

0,01

31,09

2017–2018

23,94

0,01

50,29

0,01

74,24

0,01

75,67

2018–2019

22,28

0,01

4,24

0,00

26,52

0,00

−64,28

Źródło: Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce…

Tabela 4. Eksport i import między Indiami i Turkmenistanem oraz udział w handlu
światowym w latach 2014–2019

Lata

Wzrost/
Całkowity
Udział
Udział
Udział
spadek
handel In‑
Eksport w handlu
Import
w handlu
w handlu całkowitej
die – Turk‑
[mln USD] światowym [mln USD] światowym
światowym wymiany
menistan
[%]
[%]
[%]
handlowej
[mln USD]
[%]

2014–2015

91,98

0,03

13,05

0,00

105,03

0,01

19,72

2015–2016

68,53

0,03

46,97

0,01

115,50

0,02

9,97

2016–2017

57,60

0,02

21,32

0,01

78,92

0,01

−31,67

2017–2018

54,31

0,02

26,15

0,01

80,46

0,01

1,95

2018–2019

45,64

0,01

20,63

0,00

66,27

0,01

−17,63

Źródło: Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce…

W okresie 2017–2018 całkowity eksport indyjskich towarów do Azji
Centralnej osiągnął pułap zaledwie 365 mln USD23. Był zdominowany
przez produkty farmaceutyczne (prawie 133 mln USD) – Indie są jed‑
nym z głównych eksporterów tych produktów do środkowoazjatyckich
republik. Indyjska herbata jest także popularna w Azji Centralnej, lecz
musi stawiać czoła konkurencji ze Sri Lanki i Kenii. Całkowity import
z Azji Centralnej do Indii w latach 2017–2018 utrzymywał się na poziomie
23 Dla porównania, całkowity eksport towarów z Indii do USA w tym samym roku
budżetowym wyniósł prawie 49 mld USD, zaś do Chin – 13,3 mld USD. Zob. Government
of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce…
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1,116 mld USD24 i był zdominowany przez paliwa mineralne i produkty
ich destylacji (768 mln USD), głównie z Kazachstanu. Kazachstan po‑
zostaje najważniejszym partnerem handlowym Indii z obrotem, który
przekroczył 1 mld USD rocznie (2017–2018), choć spadł do 852 mln USD
w okresie 2018–2019, zaś Uzbekistan zajmuje drugą pozycję z obrotem
wynoszącym obecnie około 328 mln USD25.
Tabela 5. Eksport i import między Indiami i Uzbekistanem oraz udział w handlu
światowym w latach 2014–2019

Lata

2014–2015

Wzrost/
Całkowity
Udział
Udział
Udział
spadek
handel
Eksport w handlu
Import
w handlu
w handlu całkowitej
Indie – Uz‑
[mln USD] światowym [mln USD] światowym
światowym wymiany
bekistan
[%]
[%]
[%]
handlowej
[mln USD]
[%]

170,44

0,05

55,86

0,01

226,31

0,03

55,57

2015–2016

94,64

0,04

45,23

0,01

139,89

0,02

−38,18

2016–2017

108,97

0,04

46,54

0,01

155,51

0,02

11,16

2017–2018

132,72

0,04

101,67

0,02

234,39

0,03

50,72

2018–2019

201,41

0,06

126,73

0,02

328,14

0,04

40,00

Źródło: Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce…

Powyższe dane wskazują, że udział republik Azji Centralnej w cał‑
kowitym handlu zagranicznym Indii jest wciąż mało znaczący i w wielu
przypadkach wykazuje tendencję spadkową. Relacje handlowe Indii
z tym regionem stanowią zaledwie 0,19% całkowitej zagranicznej wy‑
miany handlowej (0,11% eksportu i 0,24% importu). Istniejący potencjał
pozostaje wciąż niewykorzystany, czemu niestety sprzyjają uwarunko‑
wania geograficzne i polityczne (konflikt z Pakistanem, brak połączenia
lądowego z Azją Centralną, zagrożenia z Afganistanu i duża niestabilność
polityczna tego państwa). Jeśli Indie chcą być pełnoprawnym uczestni‑
kiem „nowej wielkiej gry” w regionie, powinny m.in. dążyć do rozwoju
bilateralnych kontaktów handlowych z poszczególnymi republikami
i podejmować inicjatywy na rzecz skuteczniejszego udziału indyjskiego
biznesu w rynkach środkowoazjatyckich.
24 Całkowity import produktów z USA osiągnął wówczas 26,5 mld USD, z Chin zaś –
76 mld USD. Zob. Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department
of Commerce…
25 Kazachstan i Uzbekistan to tradycyjni najwięksi partnerzy handlowi Indii w re‑
gionie. Dane za lata 1996–2003 zob. G. Sachdeva: Economic Changes in Central Asia and Indian Response. In: India and Central Asia: Classical to Contemporary Periods. Eds. J. Roy, B. Ku‑
mar. New Delhi 2007, s. 270.
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Podsumowanie: czy Indie wykorzystają potencjał?
Azja Centralna staje się ważnym graczem na mapie świata za sprawą
zarówno strategicznego usytuowania i posiadanych bogatych zasobów
surowcowych, jak i aspiracji przywódców republik do odejścia od bycia
postrzeganym przez pryzmat postsowieckiej przeszłości26 na rzecz
większej podmiotowości w relacjach międzynarodowych, zarówno na
poziomie poszczególnych państw, jak i regionu. Gospodarki tych państw
uzależnione są w znacznym stopniu od rynków zbytu surowców i od
rozbudowy infrastruktury.
W ramach polityki „rozszerzonego sąsiedztwa” Azja Centralna stała
się kluczowym punktem odniesienia w polityce bezpieczeństwa No‑
wego Delhi. W percepcji indyjskiej możliwość skutecznego wdrożenia
długoterminowej politycznej i społeczno‑gospodarczej strategii wobec
regionu wiąże się bezpośrednio ze stopniem demokratyzacji, otwarcia
politycznego i gospodarczego republik i ich skuteczności w odchodzeniu
od postsowieckiej spuścizny rządów dyktatorskich i autorytarnych27.
Umiejętne połączenie oraz wykorzystanie miękkiej i twardej siły
pomoże Indiom zwiększyć swoją obecność w regionie Azji Centralnej.
Procesy integracyjne i projekty zmierzające do poprawy infrastruktury
w ramach regionu, podejmowane przez przywódców republik, są dla
Indii potencjalnie korzystne. W polityce bezpieczeństwa Indii szczególną
rolę odgrywa Tadżykistan. Utworzenie bazy wojskowej w Ajni, usytuo‑
wanej w pobliżu administrowanego przez Pakistan Kaszmiru pozwoli‑
łoby Indiom znacząco zwiększyć strategiczną obecność w Azji Centralnej.
W tej inicjatywie poważnym wyzwaniem są Chiny, które zwiększają swą
obecność wzdłuż tadżycko‑afgańskiej granicy28. Chiny jako państwo
bezpośrednio graniczące z republikami środkowoazjatyckimi mają nad
Indiami znaczącą przewagę w realizacji swoich projektów strategicznych,
m.in. ambitnego, wielomiliardowego projektu korytarzy ekonomicznych
pod nazwą Inicjatywy Pasa i Drogi (Belt and Road Initiative – BRI), określanego jako regionalny game changer.
26 Określenie „postradzieckiej Azji Centralnej”, zob. np. R. Kłączyński: Surowce energetyczne postradzieckiej Azji Centralnej: zasoby, produkcja, polityka energetyczna. „Nowa Polity‑
ka Wschodnia” 2017 nr 3 (14), s. 96.
27 R. Sharma: Political System and Democratic Discourse in Central Asia: A View from
Outside. In: India and Central Asia: Classical to Contemporary Periods…, s. 125.
28 G. Shih: In Central Asia’s Forbidding Highlands, a Quiet Newcomer: Chinese Troops.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in‑central‑asias‑forbidding‑highlan
ds-a‑quiet‑newcomer‑chinese‑troops/2019/02/18/78d4a8d0‑1e62‑11e9‑a759‑2b8541bbbe20_
story.html [data dostępu: 23.08.2019].
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Rząd Narendry Modiego, który w 2019 roku został wybrany na kolejną
kadencję, uznaje Azję Centralną za jeden z priorytetów polityki bezpie‑
czeństwa, jak dotąd jednak istniejący potencjał nie jest wykorzystany.
Najbliższe lata pokażą, czy deklaracje przełożą się na konkretne decyzje
i rozwiązania. Potencjalne korzyści z zacieśnienia relacji Indii z Azją
Centralną są wielowymiarowe:
– realizacja strategii „rozszerzonego sąsiedztwa” Indii, będąca znaczą‑
cym komponentem budowy pozycji czołowego gracza w skali ponadre‑
gionalnej, konkurującego m.in. z Chinami,
– aktywny udział w rekonstrukcji tradycji Jedwabnego Szlaku oraz two‑
rzenie nowych korytarzy tranzytowych i ekonomicznych,
– zwiększona ekonomiczna konkurencyjność gospodarek Azji Centralnej
i dostęp do nowych rynków oraz technologii,
– rozwój bezpieczeństwa, regionalnej stabilizacji, pokoju,
– zwiększone szanse na skuteczną walkę z terroryzmem i fundamenta‑
lizmem,
– dywersyfikacja źródeł energii i wyjście naprzeciw rosnącym potrze‑
bom indyjskiej rozwijającej się gospodarki.
Analiza potencjalnych korzyści zacieśniania relacji z republikami
środkowoazjatyckimi byłaby niepełna bez odniesienia się do tożsamości
Indii i wizerunku otwartego na świat, pokojowo rozwijającego się mo‑
carstwa (peacefully emerging superpower), bez hegemonicznych inklinacji,
jaki ten kraj buduje na arenie międzynarodowej, akcentując kontrast z au‑
torytarnym i ekspansywnym rządem Chin. Pomimo licznych wyzwań
związanych ze wzmocnionym promowaniem przez aparat władzy więk‑
szościowego, hinduskiego nacjonalizmu i rosnącymi prześladowaniami
dysydentów oraz mniejszości wyznaniowych podczas rządów Indyjskiej
Partii Ludowej, Indie w oczach świata wciąż uchodzą za największą demo‑
krację, symbol multilateralizmu29, potencjalnego stabilizatora w trudnym
pod względem demokracji i praw człowieka regionie, donatora pomocy
dla Afganistanu, a także przeciwwagę dla hegemonicznych aspiracji
Pekinu. Politycy Indii podkreślają, że ich kraj powinien odzyskać należne
mu miejsce na arenie międzynarodowej30; rozwijanie relacji z Azją Cen‑
tralną w nawiązaniu do historycznego dziedzictwa współpracy z tym
regionem ma stanowić element strategii Nowego Delhi ukierunkowanej
na osiągnięcie tego celu.
29 Czego przejawem jest angażowanie się Indii w regionalne platformy politycznego
dialogu, takie jak np. SCO czy BRICS.
30 Alyssa Ayres cytuje byłego ambasadora Indii w USA, który powiedział, że Indie
nie zajmują należnej im pozycji na świecie pomimo ich wielkości, demokracji i osiągnięć.
Cyt. za: A. Ayres: Our Time Has Come. How India Is Making Its Place in the World? New York
2018, s. 7.
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Indie przez dekady promowały swój wizerunek jako orędownika
pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju, jednocześnie opierając swoją strategię
zagraniczną na akcentowaniu polityki soft power, praworządności i demo‑
kratyzacji. Joseph Nye pisze, że „polityka soft power państwa umocowana
jest w trzech podstawowych jego zasobach: kulturze (tam gdzie jest
ona atrakcyjna dla innych), wartościach politycznych (jeśli hołduje im
w polityce wewnętrznej i zagranicą) i w polityce zewnętrznej (kiedy inni
postrzegają te zasoby jako prawomocne i uznają moralne prawo państwa
do ich wdrażania)”31. Podczas I kadencji premiera N. Modiego strategia ta
stawała się jednak w coraz większym stopniu niekompatybilna z polityką
wewnętrzną, opartą na hinduskim nacjonalizmie, negującym świeckość,
wielowyznaniowość i wielokulturowość państwa, uznawanych przez
tradycje nehruwiańskie jako najwyższe wartości. Jednocześnie rząd,
mimo obietnic, nie radził sobie z problemami gospodarczymi, rosną‑
cym bezrobociem, zwłaszcza wśród osób wchodzących na rynek pracy.
Eskalacja polityki wykluczania mniejszości i prześladowania przeciw‑
ników rządu może mieć destrukcyjne skutki dla sytuacji wewnętrznej
w Indiach, targanych politycznie sterowanym wzrostem napięć i agresji
o podłożu komunalistycznym (między hinduistami i muzułmanami),
jak również może negatywnie wpłynąć na międzynarodowy wizerunek
tego państwa. Przykładem jest wzrastająca systemowa i systematyczna
marginalizacja muzułmańskiej mniejszości przy jednoczesnej budowie
państwa hinduistycznego, brutalna polityka władz i służb munduro‑
wych w administrowanej przez Indie części byłego państwa książęcego
Dżammu i Kaszmir32. Pierwszy rok II kadencji N. Modiego przyniósł
dalszą eskalację wewnętrznych napięć i stanowił emanację polityki divide
et impera. Rządowi coraz częściej zarzucane są niedemokratyczne posu‑
nięcia, np. w odniesieniu do administrowanego przez Indie Kaszmiru
(pozbawienie reszty autonomii i statusu stanu w sierpniu 2019 roku oraz
podział na dwa zarządzane przez rząd centralny terytoria związkowe,
wielomiesięczne odcięcie zamieszkiwanej przez muzułmańską większość
Doliny Kaszmirskiej od świata poprzez blokadę internetu i telefonii,
31 J. Nye: The Future of Power. New York 2011, s. 94.
32 Indie konsekwentnie odrzucają raporty ONZ, uznając, że są one „wytworem
uprzedzonego [wobec Indii – A.K.] umysłu”. Ostatni raport pochodzi z lipca 2019 roku.
Zob. UN Releases Second Critical Kashmir Report, India Calls it Output of ‘Prejudiced Mindset’.
“The Wire” 8.07.2019. https://thewire.in/diplomacy/india‑dismisses‑second-critical‑unhrcreport‑kashmir [data dostępu: 11.07.2019]. Treść raportu: Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights. Update of the Situation of Human Rights in Indian
‑Administered Kashmir and Pakistan‑Administered Kashmir from May 2018 to April 2019.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IN/KashmirUpdateReport_8July2019.pdf
[data dostępu: 11.07.2019].
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aresztowania bez nakazu itd.), rządzenie państwem poprzez podsycanie
historycznie odziedziczonych konfliktów o podłożu komunalistycznym.
Wizja Indii jako państwa inkluzywnego, wielokulturowego i wie‑
lowyznaniowego od dekad ściera się z nacjonalistycznym hinduskim
fundamentalizmem. Narodowe Stowarzyszenie Ochotników (Rashtriya
Swayamsevak Sangh – RSS), organizacja promująca religijny nacjonalizm,
powstało już 1925 roku, w czasach brytyjskiego kolonializmu. Mahatma
Gandhi został zastrzelony przez powiązanego z tą organizacją fanatyka
Nathurama Godsego, którego dziś hinduscy fundamentaliści uważają za
bohatera. Ideologia hindutwy wzmocniła swój polityczny mandat za rzą‑
dów BJP i współpracujących z nią organizacji nacjonalistów hinduskich,
np. RSS. W konsekwencji wizerunek Indii jako państwa demokratycznego
podawany jest coraz częściej w wątpliwość na forum międzynarodowym.
Na przykład amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House
w swoim corocznym raporcie oceniającym poziom demokracji na świecie,
podkreśla fakt nasilenia się nacjonalizmu i łamania praw mniejszości
w Indiach, konstatując, że kraj ten czerpie wzorce z autorytarnych sąsia‑
dów (Chiny), zamiast promować deklarowane przez siebie demokratyczne
wartości33. Warto podkreślić, że w raporcie opublikowanym w 2020 roku
status indyjskiego Kaszmiru został po raz pierwszy obniżony z częściowo
wolnego (partly free) na niewolny (not free), co zrównało sytuację części
indyjskiej z pakistańską. W tych okolicznościach nasuwa się pytanie,
jakimi narzędziami Indie będą posługiwać się, by zrealizować swoją
wizję międzynarodowego porządku i jak ów porządek definiują? W jakim
stopniu mogą stabilizować region jako „największa demokracja świata”,
skoro same pogrążone są w politycznych napięciach, permanentnie pod‑
sycanym konflikcie komunalistycznym i poddawane są coraz większej
międzynarodowej krytyce za łamanie praw człowieka? Co szczególnego
Indie mogą zaoferować państwom Azji Centralnej i w jaki sposób nawiążą
do historycznie ugruntowanych więzi z tym regionem?
Indie mają potencjał, by wnieść do polityki międzynarodowej warto‑
ści, które są nie do przecenienia we współczesnym świecie, doświadcza‑
jącym poważnego kryzysu demokratycznego przywództwa politycznego.
Akcentowanie pluralizmu politycznego, transparentności w procesie
decyzyjnym i norm demokratycznych może mieć szczególne znaczenie
w odniesieniu do państw Azji Centralnej i wspomóc ich stopniową
transformację w kierunku większej otwartości i praworządności. Wpływ
Indii na region Azji Centralnej będzie m.in. zależał od rodzaju przywódz‑
twa, które Nowe Delhi obierze jako część swojego kursu politycznego.
33 Freedom in the World 2020, India. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/
india/freedom‑world/2020 [data dostępu: 1.02.2020].
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W najbliższym czasie wydaje się, że w polityce wewnętrznej będzie
on oparty raczej na ultraprawicowym nacjonalistycznym populizmie
i marginalizowaniu mniejszości (głównie muzułmańskiej, co też może
mieć wpływ na percepcję Indii w republikach Azji Centralnej). Rząd
Indii powinien raczej wspierać budowę państwa otwartego, opartego na
komponencie międzynarodowego partnerstwa, transparentności i demo‑
kracji oraz przy promowaniu tych wartości odbudowywać i pogłębiać
historyczne, wielowymiarowe więzi z Azją Centralną. Wypracowanie od‑
powiedniej, dostosowanej do geograficznych i polityczno‑ekonomicznych
możliwości strategii wobec Azji Centralnej – zarówno jako regionu, jak
i na poziomie bilateralnym z poszczególnymi republikami – będzie
jednym z istotniejszych i zasługujących na uwagę badaczy wyzwań
indyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Powodzenie strategii
„rozszerzonego sąsiedztwa” stanowić będzie dla indyjskich władz ważny
sprawdzian umiejętności wykorzystania istniejącego potencjału oraz
udziału Indii w aktywnym kreowaniu porządku międzynarodowego
w trzeciej dekadzie XXI wieku.
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Central Asia in India’s Security Policy in the 21st Century
Summary: Central Asian republics hold tremendous importance to India’s emerging
regional aspirations and it is a major challenge to create more effective and full‑fledged in‑
teractions with them. Lack of direct land connection with Central Asia, protracted conflict
and unchangeably hostile relations with Pakistan, instability in Afghanistan remain the
most significant obstacles for developing the relations. India’s ‘extended neighbourhood’
policy faces many challenges but at the same time it has enormous potential to recon‑
struct the historical connections and open the new ones. Dynamically evolving geostra‑
tegic realities call for the formulation of the new strategy regarding India’s Central Asia
strategy.
The major aim of this chapter is to analyse India’s security policy towards Central.
India’s policy is based on the strategic significance of CAR’s to India’s geopolitical inter‑
ests regarding the New Delhi’s quest for ‘strategic depth’ in its ‘extended neighbourhood’.
India presents itself as an aspiring superpower with no revisionist agenda and with huge
cultural and civilizational heritage. Its strategy is focused on promoting peace, stability
and development and acting as regional stabilizer and democracy promotor. The major
question is, whether BJP‑ruled India, where Hindu majoritarian nationalism along with
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structural and legal disenfranchisement of minorities is on the rise, will be capable of
successfully supporting and introducing a values‑based vision of the international order.
India’s rising need for energy resources and potentially mutually beneficial trade exchange
should count as crucial factors motivating the decision makers on both sides. Apart from
the need for boosting the trade relations, there are plenty of issues of common concern
which India and CAR’s share, such as radicalism, terrorism, separatism, drug trafficking.
Consequently, the relations between India and Central Asian Republics and the prospects
for strengthening the ties have to be analysed in the broader context of regional security
complex, multidimensional geostrategic challenges, and internal challenges in India and
in Central Asian republics. It will be a challenging task to enhance India’s engagement in
the region, which struggles to build its more independent identity on the international
scene, but still remains the traditional sphere of Russia’s influence and where China has
largely strengthened its presence.
Key words: Central Asia, India’s security policy, regional security, geostrategic and eco‑
nomic challenges
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Korzenie aksamitnej rewolucji w Armenii

Fenomen rewolucji stanowi ważny obszar badań z zakresu m.in. nauk po‑
litycznych, socjologii czy historii1. Wydarzenia mające miejsce w Armenii
w 2018 roku są podobne do aksamitnych rewolucji, które doprowadziły
do przekształceń politycznych w innych krajach obszaru poradzieckiego.
Celem opracowania jest analiza i charakterystyka przyczyn aksamitnej
rewolucji w Armenii. Wysiłki Autorki skoncentrowały się na ukazaniu
wieloaspektowości czynników składających się na genezę przekształceń
politycznych w tym państwie zainicjowanych po zakończeniu rewolucji.
Należy podkreślić, że ten typ rewolucji różni się od jej klasycznej formy
m.in. brakiem użycia siły w celu wymuszenia zmian systemowych,
a wręcz przeciwnie – niejednokrotnie ustępstwa osiągane są przez wyrze‑
czenie się przemocy i intensywną mobilizację społeczeństwa, jak to miało
miejsce np. w Gruzji w 2003 roku. Poza tym działania charakteryzuje
duża dynamika i nie zawsze wiążą się ze złamaniem prawa w danym
państwie. Ważna jest weryfikacja hipotezy wskazującej, że wybuch aksa‑
mitnej rewolucji był rezultatem kulminacji frustracji armeńskiego społe‑
czeństwa spowodowanej wieloma czynnikami o charakterze polityczno
‑ekonomicznym. W toku badań wykorzystano charakterystyczne dla
nauk politycznych metody i techniki badań m.in.: analizę dokumentów
i oficjalnych wypowiedzi polityków, wtórną analizę badań ilościowych,
dedukcję. Ze względu na ograniczenia objętości tekstu Autorka dokonała
selekcji przyczyn rewolucji i zaprezentowała te najistotniejsze z jej punktu
widzenia.
1 Zobacz np.: S. Huntington: The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Oklahoma 1993; C. Brinton: The Anatomy of Revolution. New York 1952.
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Geneza rewolucji
Bez wątpienia determinanty mających miejsce w kwietniu 2018 roku
masowych protestów społeczeństwa Armenii są niezwykle złożone.
Stanowią one wyraz dezaprobaty obywateli dla oligarchicznych struktur
politycznych, troszczących się jedynie o nieprzerwane zabezpieczenie do‑
stępu do władzy, ale równocześnie wiary w możliwość zainicjowania głę‑
bokich przemian systemowych, których gwarantem powodzenia będzie
osoba spoza tzw. układu karabachskiego. Miano przywódcy aksamitnej
rewolucji bardzo szybko zyskał dziennikarz, redaktor naczelny „Hajka‑
kan Żamanak” i polityk opozycji Nikol Paszynian. Co ciekawe, w 2008
roku był członkiem sztabu wyborczego Lewona Ter‑Petrosjana. Po wy‑
darzeniach z 1 marca 2008 roku ukrywał się w obawie przed represjami.
W 2009 roku, po ujawnieniu się, został aresztowany, a więzienie opuścił
na mocy amnestii w maju 2011 roku. W 2012 roku dostał się do Zgroma‑
dzenia Narodowego jako parlamentarzysta (oraz ponownie w 2015 roku).
Warto mieć na uwadze, że były prezydent Serż Sarkisjan nie posiadał
poparcia ormiańskiego społeczeństwa, które dostrzegało jego autorytarne
zapędy i brak woli politycznej efektywnej realizacji niezbędnych reform
wewnętrznych. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Centralną
Komisję Wyborczą Armenii S. Sarkisjan odniósł zwycięstwo w wybo‑
rach prezydenckich, które przeprowadzono w 2008 roku, uzyskując
862 369 głosów (ok. 52%), co pozwoliło mu wygrać już w I turze wy‑
borów2. Na drugiej pozycji uplasował się L. Ter‑Petrosjan (351 222,
czyli 21,5% głosów), pierwszy prezydent suwerennej Armenii w latach
1991–1998, cieszący się ogromnym zaufaniem społeczeństwa i będący
niekwestionowanym faworytem w toku kampanii wyborczej. Zwolennicy
L. Ter‑Petrosjana odrzucili wynik wyborów, uznając go za niezgodny
z rzeczywistością, a także wskazując na liczne naruszenia prawa wy‑
borczego, m.in. ataki na siedzibę główną kandydata oraz pobicie jego
pełnomocników. Równocześnie rozpoczęli organizację wieców poparcia
i demonstracji w stołecznym Erywaniu, domagając się rozpisania III tury
wyborów. Z kolei L. Ter‑Petrosjan akcentował konieczność odwołania
się do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii sfałszowanych wyborów3.
2 2008 Presidential Elections. Republic of Armenia, Central Electoral Commission.
https://www.elections.am/presidential/election‑22052/ [data dostępu: 26.09.2019].
3 «U nas ukrali pobiedu!»: armianskaja oppozicyja protiestujet protiw itogow wyborow
Priezidienta. «Deutsche Welle». https://www.dw.com/ru/у‑нас‑украли‑победу‑армянская
‑оппозиция‑протестует‑против‑итогов‑выборов‑президента/a‑3139116 [data dostępu:
26.09.2019]; Ju. Simonian: Armienija zamierła. «Niezawisimaja gazieta». http://www.ng.ru/
cis/2008‑03‑04/8_armenia.html [data dostępu: 26.09.2019].
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Niezwykle szybko protesty uległy intensyfikacji, zaangażowały się w nie
dziesiątki tysięcy ludzi (szacunkowo 20–30 tys.), które przyjeżdżały do
Erywania w geście poparcia i solidarności z L. Ter‑Petrosjanem. W reakcji
na niespokojną sytuację na ulicach stolicy, ustępujący prezydent Robert
Koczarian wprowadził stan wyjątkowy obowiązujący do 20 marca, chociaż
część obostrzeń została anulowana już 10 marca. W celu spacyfikowania
demonstrantów domagających się uwolnienia L. Ter‑Petrosjana z aresztu
domowego jednostki bezpieczeństwa 1 marca 2008 roku otworzyły ogień
do protestujących, w wyniku czego zginęło osiem osób, a kilkadziesiąt
zostało rannych4. Serż Sarkisjan po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta
nie podjął zdecydowanych działań służących szybkiej identyfikacji i uka‑
raniu winnych tragedii z 1 marca, co szokowało opinię publiczną i było
jedną z kluczowych przyczyn stopniowego spadku popularności tego
polityka.
Jako kolejne ważne zagadnienia w aspekcie oceny prezydentury S. Sar‑
kisjana można wymienić kwestię projekcji relacji armeńsko‑t ureckich
oraz stanowisko wobec problemu Górskiego Karabachu.
W pierwszym przypadku, z inicjatywy S. Sarkisjana rozpoczęły się
działania w ramach tzw. dyplomacji futbolowej5 – cyklu spotkań prezy‑
dentów Armenii i Turcji (oraz spotkań niższego szczebla) zorganizowa‑
nych w celu wypracowania kompleksowych podstaw normalizacji relacji
bilateralnych, wykorzystując jako asumpt rozgrywane mecze piłkarskie
w ramach eliminacji do mistrzostw świata (2008–2009). Doprowadziło
to do intensyfikacji relacji dyplomatycznych na wcześniej niespotykaną
skalę, co finalnie zaowocowało opracowaniem w kwietniu 2009 roku planu
nawiązania stosunków dyplomatycznych, a negocjacje w tym aspekcie
oficjalnie rozpoczęto 31 sierpnia 2009 roku. Z kolei 10 października
w Zurychu ministrowie spraw zagranicznych Turcji i Armenii (Ahmet
Davutoğlu i Edward Nalbandian) parafowali dwa ważne dokumenty do‑
tyczące ustanowienia stosunków dyplomatycznych i rozwoju tych relacji6.
Strony wyraziły chęć m.in.: nawiązania stosunków dyplomatycznych bez
żadnych warunków wstępnych, otwarcia wspólnej granicy, wdrożenia
dialogu historycznego, a także wspólnego badania zapisów historycz4 W Jeriewanie czasticzno otmienieno czriezwyczajnoje położenije. «Wiesti.Ru». https://
www.vesti.ru/doc.html?id=168185&tid=5437 [data dostępu: 27.09.2019]; więcej na temat
kształtowania się systemu politycznego w Armenii do 2015 roku, zob.: N. Borisov: Potentials and Limits of Political Compedtition: Institutional Transofmations in Georgia and Armenia in
the 2000s. “Central Asia and the Caucasus” 2015, Vol. 16, Issue 3–4, s. 17–22.
5 Więcej na temat dyplomacji futbolowej m.in.: B. Aras, F. Özbay: Turkish‑Armenian
Relations: Will Football Diplomacy Work? “SETA Policy Brief” 2008, No. 24; A. Iskandaryan:
Armenian‑Turkish Rapprochement: Timing Matters. “Insight Turkey” 2009, Vol. 11, No. 3.
6 D. Shahnazaryan: Five Years After the Armenia‑Turkey Protocols. “Turkish Policy
Quaretly” 2014, Vol. 13, No. 3, s. 48–49.
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nych oraz archiwów w celu przywrócenia zaufania między narodami7. Warto jednak zauważyć, że w treści dokumentów zabrakło dwóch
priorytetowych kwestii: ważnej dla ormiańskiego społeczeństwa deklara‑
cji władz w Ankarze uznania odpowiedzialności młodotureckiego rządu
za ludobójstwo Ormian w 1915 roku dokonane w Imperium Osmańskim
(wyrażono jedynie chęć powołania wspólnej podkomisji historycznej,
która zbadałaby tę kwestię i stworzyłaby raport pozwalający wyjaśnić
tragiczne zdarzenia), jak również odniesień do kwestii niewiązania Gór‑
skiego Karabachu z postępami w rewitalizacji relacji Armenia – Turcja.
Ormiańskie społeczeństwo oraz większość elit politycznych reagowały
raczej negatywnie na parafowanie protokołów, mocno akcentując, że
dokumenty te stanowią odwrót Erywania od polityki konsekwentnego
dążenia do uznania odpowiedzialności Ankary za tragedię z 1915 roku
oraz są wyrazem wyraźnych ustępstw w procesie karabaskim8.
Chociaż protokoły ostatecznie nie zostały ratyfikowane przez Turcję,
która ponownie warunkiem wstępnym dynamizacji procesu normalizacji
relacji z Armenią uczyniła ostateczne uregulowanie statusu Górskiego
Karabachu (domagano się oddania terytoriów okupowanych Azerbej‑
dżanowi, który Turcja wyraźnie popiera w tym sporze), to warto zwrócić
uwagę, że akceptacja protokołów we wspomnianej formie spowodowała
ogromną krytykę linii politycznej prezydenta S. Sarkisjana – w przeko‑
naniu społeczeństwa wykazał się on zbyt zachowawczą posatwą wobec
ośrodka władzy w Ankarze oraz zbagatelizował potrzebę odpowiedniego
zabezpieczenia priorytetowych interesów Armenii.
Obywatele krytykowali prezydenta również za zbyt uległe stanowisko
w toku negocjacji pokojowych w kwestii Górskiego Karabachu. Bez‑
sprzecznie należy odnotować, że w okresie prezydentury S. Sarkisjana nie
poczyniono zadowalających postępów i negocjacje utknęły w strategicz‑
nym impasie. Ponadto w 2016 roku miała miejsce tzw. wojna czterodniowa,
świadcząca o tym, że konflikt nie został całkowicie zażegnany, a krótko‑
trwałe starcia z użyciem siły zbrojnej wciąż zdarzają się na tym obszarze.
Potyczki graniczne na początku kwietnia 2016 roku stanowiły największe
starcia od czasu podpisania zawieszenia broni w konflikcie o Górski
Karabach (1994)9. Walki toczyły się w dniach 2–4 kwietnia i według azer‑
bejdżańskiej narracji, były odpowiedzią na armeńskie prowokacje. Według
danych Ministerstwa Obrony Azerbejdżanu, po stronie azerskiej zginęło
7 D.L. Philips: Diplomatic History. The Turkey‑Armenia Protocols. New York 2012, s. 59.
8 M. Grigoryan: Turcyja i Armienija: primirienije ili szans popast’ na futboł? “BBC News”.
https://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090901_turkey_armenia_reactions
[data dostępu: 27.09.2019].
9 T.K. Tuncel: A Short Assesment of the „4‑Day War” in Karabakh. “Commentary” 2016,
No. 21. Center for Eurasian Studies. http://avim.org.tr/en/Yorum/A‑SHORT‑ASSESSMENTOF‑THE‑4‑DAY‑WAR‑IN‑KARABAKH [data dostępu: 3.10.2019].
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31 żołnierzy, a armeńskiej aż 56 osób. Z kolei szef wydziału operacyjnego
Republiki Górskiego Karabachu płk Viktor Arustamyan wskazywał, że
w wyniku starć zginęło 29 osób, a 100 było rannych, natomiast straty Azer‑
bejdżanu mogły sięgnąć nawet 2000 osób (zabitych i rannych). Ponadto siły
karabachskie doprowadziły do licznych strat w sprzęcie: 3 transportery
opancerzone, 2 śmigłowce, 6 dronów, instalacja MM‑21 Grad10. Według
ONZ łączna liczba ofiar mogła wynieść 30 osób, a 200 zostało rannych
(w tym ludność cywilna)11. Starcia zakończyły się podwójnym zwycięstwem
Azerbejdżanu. Po pierwsze, siły Baku uzyskały zdobycze terytorialne, trzy
strategiczne punkty, w tym niewielką miejscowość Tałysz położoną w ob‑
rębie tzw. pasa bezpieczeństwa – są to tradycyjne obszary Azerbejdżanu
zajęte przez Ormian w toku wojny z lat 90. XX wieku, niestanowiące
części Górskiego Karabachu. W przekonaniu karabachskich Ormian pas
wyrównuje położenie strategiczne obu adwersarzy. Po drugie, jak słusz‑
nie wskazuje Thomas de Vaal, najważniejszą korzyścią jest wywołanie
efektu psychologicznego w postaci przełamania upokorzenia i pokazania
Azerbejdżanom, że ich państwo jest w stanie podjąć skuteczne działania
zbrojne na rzecz przywrócenia kontroli nad Górskim Karabachem będą‑
cym integralną częścią Azerbejdżanu. Podnosi to też morale sił zbrojnych,
jednocześnie osłabiając wolę walki przeciwnika12. Z perspektywy Armenii
eskalacja sytuacji w regionie Górskiego Karabachu traktowana jest jako
porażka polityki zagranicznej S. Sarkisjana, obrazuje też nieefektywność
wdrażanych reform wojskowych oraz ciągle niedostateczne wyszkolenie
żołnierzy, którzy nie poradzili sobie na terytorium konfliktu, czego przeja‑
wem są m.in. straty wśród ludności cywilnej.
Nie sposób nie zgodzić się z argumentem, że niezwykle istotną przy‑
czyną aksamitnej rewolucji była zła sytuacja ekonomiczna w Armenii,
którą dosięgnęły skutki światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku.
Spowodowały one wieloletnią stagnację gospodarczą państwa, wiążącą
się z intensyfikacją nierówności społecznych, dochodowych oraz ubó‑
stwem, które zaczęto stopniowo niwelować dopiero w 2017 roku13. Nieko‑
10 P. Khimshiashvili: Czetyriechdniewnaja wojna: poczemu w Karabachie pieriestali strielat’.
https://www.rbc.ru/politics/05/04/2016/5703d5019a794774f8ec6570; [data dostepu: 3.10.2019]
Karabakh Army: We Suffered 29 Casualties. „News.am”. https://news.am/rus/news/320751.
html [data dostępu: 3.10.2019].
11 OON: 33 czełowieka pogiblii 200 połuczili ranienija w riezultatie bojew w Nagornom
Karabachie. «TASS». https://tass.ru/mezhdunarodnaya‑panorama/3173457 [data dostępu:
5.10.2019].
12 T. de Vaal: Karabakh‑2017: budet li voyna. Carnegie. https://carnegie.ru/2017/02/06/
ru‑pub‑67915 [data dostepu: 7.10.2019].
13 A. Ishkanian: A Revolution of Values: Freedom, Responsibility and Courage in Armenia’s
Velvet Revolution. „openDemocracy”. https://www.opendemocracy.net/en/odr/revolution‑ofvalues‑freedom‑responsibility‑and‑courage‑in‑armenias‑velve/ [data dostępu: 5.10.2019].
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rzystna sytuacja ekonomiczna implikowała wzrost bezrobocia i zmusiła
tysiące obywateli do poszukiwania pracy za granicą, a krajem docelo‑
wym tych migracji zarobkowych stała się głównie Federacja Rosyjska.
W tym kontekście warto zaakcentować znaczenie protestów społecznych
z 2015 roku, będących pierwszym przejawem pogłębiającego się kryzysu
systemowego państwa. Pokojowe demonstracje, które rozpoczęły się
19 czerwca, stanowiły reakcję na decyzję władz o podwyżce cen energii
elektrycznej o 17–22% od 1 sierpnia 2015 roku. Protestujący skoncentro‑
wali swoje działania nie tylko w stołecznym Erywaniu, blokując prospekt
Baghramjana, ale też w innych większych miastach, jak Charentsavan,
Wanadzor i Giumri. Demonstracje zorganizował ruch obywatelski „Stop
Grabieży”. Policja użyła przeciwko protestującym armatek wodnych oraz
zatrzymała ponad 230 uczestników demonstracji. W starciach z siłami
bezpieczeństwa kilka osób zostało rannych14. Pomimo wypowiedzi mini‑
stra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który wskazywał, że
demonstracje w Armenii mają jedynie podłoże natury ekonomicznej, to
bezsprzecznie warto wskazać, iż były one wyrazem buntu społeczeństwa
wobec wieloletniego funkcjonowania oligarchicznego systemu politycz‑
nego i niewydolności elit politycznych w zakresie opracowywania i im‑
plementacji niezbędnych reform wewnętrznych. Poza tym był to przejaw
wzrastającej frustracji Ormian spowodowanej uzależnieniem Armenii od
Rosji, zwłaszcza że ścisła kooperacja z silniejszym sojusznikiem odbywa
się kosztem dobrobytu społecznego. Nie należy zapominać, że Electric
Networks of Armenia, będące monopolistą w dziedzinie elektryczności,
należały w latach 2006–2015 w 100% do rosyjskiego państwowego przed‑
siębiorstwa energetycznego Inter RAO, na którego czele stoi Igor Sechin15.
Niezadowolenie społeczeństwa Armenii z polityki wewnętrznej kraju
doskonale obrazują rezultaty badań przeprowadzonych przez specjali‑
stów z The Caucasus Research Resource Centers (CRRC), w których aż
29% ankietowanych podkreślało, że polityka wewnętrzna Armenii jed‑
noznacznie zmierza w złą stronę, a 17% zadeklarowało, że głównie w złą
stronę. Co godne uwagi, aż 32% ankietowanych nie widziało szansy na
jakiekolwiek zmiany16. Również parlament zdominowany przez republi‑
14 A. Luhn: Armenia Protests Escalate After Police Turn On Demonstrators. “The Guardian”.
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/24/armenia‑yerevan‑protests‑electric‑pri
ces‑russia [data dostępu: 7.10.2019]; Lavrov: protesty v Armenii pytayutsya politizirovat’.
https://ria.ru/20150702/1109281568.html [data dostępu: 7.10.2019].
15 History. Electric Networks of Armenia. http://www.ena.am/AboutUs.aspx?id=2&
lang=2 [data dostępu: 7.10.2019].
16 Caucasus Barometer 2015 regional dataset (Armenia and Georgia). The Cauca‑
sus Research Resource Centers. https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/POLDIRN/ [data
dostępu: 7.10.2019].
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kanów nie wzbudzał zaufania respondentów: 45% w ogóle nie ufa par‑
lamentarzystom, 21% – trochę ufa, natomiast jedynie 2% ankietowanych
obdarzyło parlament pełnym zaufaniem17. Te wyniki potwierdzają apatię
oraz rozczarowanie społeczeństwa kreowaną polityką przez prezydenta
oraz partię rządzącą.
Silne więzy kooperacyjne Armenii z Rosją wpłynęły też na kształt
polityki zagranicznej Erywania. Najlepszym dowodem na to była decyzja
o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej i utworzenia strefy wolnego
handlu z Unią Europejską (2013 rok). W zamian prezydent S. Sarkisjan
zintensyfikował wysiłki na rzecz partycypacji Armenii w Euroazjatyckiej
Unii Celnej i następnie budowania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, do
której przystąpiła 24 października 2014 roku, a organizacja zainicjowała
swoją działalność 1 stycznia 2015 roku. Warto zwrócić uwagę, że takie
sprofilowanie wektora polityki zagranicznej Armenii nie odbyło się bez
sprzeciwów społecznych. Ludność protestowała we wrześniu 2013 roku
przeciwko wejściu do unii celnej pod hasłem: „Nie chcemy być prowincją
Rosji”18. Warto zaakcentować, że – pomimo intensywnych demonstracji
antyrosyjskich – wizja integracji Armenii z zachodnimi strukturami
politycznymi nie stanowi priorytetu dla większości obywateli. Tylko 23%
społeczeństwa w 2015 roku deklarowało wsparcie dla idei partycypacji
Erywania w strukturach NATO (w tym tylko 5% deklarowało pełne
poparcie), natomiast członkostwo w Unii Europejskiej jest popierane
przez 30% ankietowanych19. Wyniki nie powinny dziwić, gdyż Federacja
Rosyjska w polityce tego państwa pełni priorytetową rolę. Pomimo cha‑
rakterystycznego dla armeńskiej polityki komplementaryzmu, czyli po‑
dejmowania takich działań na arenie międzynarodowej, aby utrzymywać
pozytywne relacje zarówno z Rosją, jak i z państwami zachodnimi, bez
faworyzowania jednej ze stron, ze względu na intensywną współpracę go‑
spodarczą, wojskową (np. w Giumri i Erebuni znajdują się rosyjskie bazy
wojskowe) stosunki między Erywaniem i Moskwą są właśnie kluczowe
dla Armenii. Rosja też jest zaangażowana w negocjacje dotyczące ostatecz‑
nego uregulowania statusu Górskiego Karabachu. Dla społeczeństwa nie‑
zwykle istotny pozostaje rosyjski rynek pracy. Przykładowo, w 2013 roku
najwięcej obywateli Armenii migrowało właśnie do Federacji Rosyjskiej
17 Trust – Parliament (%). Caucasus Barometer. https://caucasusbarometer.org/en/
cb2015/TRUPARL/ [data dostępu: 7.10.2019].
18 Y. Milyukova, N. Kirakosyan: Knut i pryanik dlya Armenii. «Gazeta.Ru». https://
www.gazeta.ru/business/2013/09/04/5637749.shtml?updated [data dostępu: 8.10.2019].
19 Support of Country’s Membership in EU (%). Caucasus Barometer. https://caucasusba
rometer.org/en/cb2015/EUSUPP/ [data dostępu: 8.10.2019]; Support of Country’s Membership
in NATO (%). Caucasus Barometer. https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/NATOSUPP/
[data dostępu: 8.10.2019].
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(ok. 511 tys. osób)20. Ten proces ułatwiają m.in. wspólne dzieje historyczne
i powszechna znajomość języka rosyjskiego wśród obywateli Armenii.
Warto też pamiętać, że dla budżetu tego państwa niezwykle ważne są
wpływy z indywidualnych transferów zagranicznych, które stanowią aż
13% (ponad 1 mld USD) całego budżetu Armenii – duża część tej kwoty to
przekazy pieniężne obywateli pracujących w Federacji Rosyjskiej21.
Wiele z wymienionych zjawisk jest determinowanych słabością
struktur politycznych (w tym zdolności do realizacji demokratycznych
standardów państwa prawa) w Armenii. Armeńska scena polityczna od
1999 roku aż do wielkiego triumfu sił opozycyjnych w trakcie aksamitnej
rewolucji była zdominowana przez Republikańską Partię Armenii, czemu
niejednokrotnie towarzyszyło skorumpowanie decydentów politycz‑
nych w najwyższych strukturach władzy oraz rozdzielanie kluczowych
stanowisk państwowych wśród osób posiadających silne konotacje
z tzw. klanem karabachskim. Brak wizji i woli politycznej zmiany wad‑
liwego systemu politycznego, koncentracja elit na czerpaniu korzyści ze
swojej uprzywilejowanej pozycji oraz wielopoziomowa korupcja, po‑
zorność inicjowanych reform, jak również brak zdecydowanych działań
na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki – te wszystkie czynniki
stopniowo osłabiały wśród społeczeństwa popularność republikanów
i wywodzącego się z tego kręgu politycznego prezydenta S. Sarkisjana.
W 2015 roku tylko 3% respondentów CRRC deklarowało pełne zaufanie
do prezydenta, natomiast jedynie 1% badanych ufa armeńskim partiom
politycznym22. Należy podkreślić, że dane z 2015 roku nie są przypad‑
kowo przywoływane w opracowaniu, mają one fundamentalne znaczenie
w kontekście stworzenia pełnej genezy wydarzeń, które doprowadziły do
wybuchu aksamitnej rewolucji w 2018 roku. Ośrodek władzy w Erywaniu
znowelizował zapisy konstytucyjne dotyczące typu ustroju politycznego
obowiązującego w Armenii, zmieniając go z republiki semiprezydenckiej na republikę parlamentarną. Zmiany zostały zatwierdzone przez
referendum konstytucyjne, które przeprowadzono 6 grudnia 2015 roku,
poprawki do konstytucji zaaprobowało 63,37% głosujących23, co pozwoliło
na realizację proponowanych zmian.
20 Armenia. Migration Profiles. https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Ar
menia.pdf [data dostępu: 8.10.2019].
21 UN Report Warns of ’New Wave’ of Emigration From Armenia. https://www.rferl.org/a/
UN_Report_Warns_Of_New_Wave_Of_Emigration_From_Armenia/2039164.html
[data
dostępu: 8.10.2019].
22 Trust – President (%). Caucasus Barometer. https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/
TRUPRES/ [data dostępu: 8.10.2019]; Trust – Political Parties (%). Caucasus Barometer.
https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/TRUPPS/ [data dostępu: 8.10.2019].
23 Aby referendum było wiążące, musi opowiedzieć ponad 50% obywateli i wziąć
udział nie mniej niż 1/4 wyborców z całego kraju – referendum z 2015 roku spełniło te
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Warto przeanalizować treść znowelizowanych artykułów konstytucji,
dzięki czemu można wyodrębnić klika najważniejszych zmian dla relacji
między organami władzy. Po pierwsze, wydłużono kadencję prezydenta
z 5 do 7 lat, jednak ta sama osoba może sprawować urząd tylko jedną
kadencję (art. 124), prezydent nie jest już wybierany w toku wyborów
bezpośrednich, tylko w trybie wyborów pośrednich przez organ usta‑
wodawczy – Zgromadzenie Narodowe (art. 125), którego kompetencje
zostały mocno ograniczone i sprowadzają się głównie do funkcji repre‑
zentacyjnych. Co godne uwagi, pozycja ustrojowa władzy wykonawczej,
w szczególności premiera, uległa wzmocnieniu. To premier jest naczelnym
dowódcą sił zbrojnych podczas wojny (art. 155) oraz przewodniczy posie‑
dzeniom Rady Bezpieczeństwa (art. 152). Poza tym siły zbrojne zostały
podporządkowane rządowi, który również jest odpowiedzialny za kon‑
struowanie i wdrażanie celów polityki wewnętrznej i zagranicznej Arme‑
nii24. Nie wzmocniono pozycji Zgromadzenia Narodowego, czego można
oczekiwać przy klasycznej formie ustroju parlamentarnego, a jedynie
rozszerzono kompetencje władzy wykonawczej. Inspiracji poczynionych
zmian systemowych należy upatrywać w osobistych aspiracjach S. Sarki‑
sjana, a także w planach republikanów dotyczących zapewnienia sobie
nieustannego sprawowania władzy w Armenii. S. Sarkisjan nie mógł być
kandydatem Republikańskiej Partii Armenii w zaplanowanych na 2018 rok
wyborach prezydenckich, gdyż sprawował ten urząd maksymalny okres
czasu, czyli dwie kadencje (zgodnie z zapisami konstytucji z 2005 roku).
Nowelizacja konstytucji z 2015 roku, która wprowadziła uprzywilejowaną
pozycję premiera, w rzeczywistości miała umożliwić S. Sarkisjanowi
zatrzymanie pełni władzy dzięki objęciu najważniejszego urzędu w pań‑
stwie oraz zachowaniu dominującego wpływu republikanów na politykę
państwa poprzez dalsze zajmowanie kluczowych stanowisk w nowych
strukturach władzy. Takie sugestie ze strony opozycji i opinii publicznej
pojawiały się jeszcze w toku prac nad opracowaniem propozycji zmian
konstytucyjnych. Warto zasygnalizować, że S. Sarkisjan konsekwentnie
dementował takie pogłoski. Podczas oficjalnego spotkania z członkami
Komisji ds. Reform Konstytucyjnych (10 kwietnia 2014 roku) prezydent
wyraźnie zasygnalizował, że nigdy nie zgodzi się na nominowanie go na
premiera Armenii, a opracowywane reformy mają być jedynie adekwatną
odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed państwem25. Ponadto wielu
wymogi: Sunday, December 6, 2015 Referendum. Central Electoral Commission. https://www.
elections.am/referendum/election‑26015/ [data dostępu: 9.10.2019].
24 Konstitucyja Riespubliki Armienija. Apparat Priezidienta Riespubliki. https://
www.president.am/ru/constitution‑2015/%20‑%3E [data dostępu: 9.10.2019].
25 Priezidientu RA priedstawlen projekt Koncepcyi konstitucyonnych rieform RA. Apparat Priezidienta Riespubliki. https://www.president.am/ru/press‑release/item/2014/04/10/Pre
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członków partii republikańskiej wskazywało, że S. Sarkisjan zadeklarował
brak chęci objęcia funkcji przewodniczącego armeńskiego parlamentu
po zakończeniu ostatniej kadencji prezydenckiej. Warto jednak zauważyć,
że zaledwie rok po tych deklaracjach prezydent podczas wywiadów
unikał zajęcia jednoznacznego stanowiska dotyczącego potencjalnego
wycofania się z życia politycznego Armenii26.
Zgodnie z przypuszczeniami transformacja polityczna w Arme‑
nii doprowadziła do ponownej legitymizacji wieloletniego układu
oligarchiczno‑politycznego. Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych,
które odbyły się 2 kwietnia 2017 roku, odnieśli republikanie, zdobywając
58 miejsc w 105‑osobowym Zgromadzeniu Narodowym, dzięki czemu sa‑
modzielnie powołali gabinet rządowy. Uwzględniając nastroje społeczne,
zaskakujące mogą wydawać się zarówno wyniki referendum z 2015 roku,
jak i wyborów parlamentarnych z 2017 roku, jednak są one implikacją
bardzo charakterystycznych zjawisk dla armeńskiego życia politycznego
do 2018 roku – apatii wyborczej, poczucia braku możliwości zmian elit
politycznych oraz braku silnej, skonsolidowanej opozycji, która mogłaby
podjąć efektywną rywalizację z dotychczasowymi elitami politycznymi.
Punktem kulminacyjnym stopniowo narastającej frustracji społeczeństwa
były wydarzenia z kwietnia 2018 roku, czyli aksamitna rewolucja, której
bezpośrednią przyczyną była decyzja Zgromadzenia Narodowego. Po‑
nieważ kadencja S. Sarkisjana kończyła się 9 kwietnia 2018 roku, Zgro‑
madzenie Narodowe 2 marca 2018 roku wybrało na nowego prezydenta
Armena Sarkisjana. Zgodnie z przewidywaniami, przedstawiciele partii
republikańskiej już 11 kwietnia wskazywali, że parlament desygnuje
ustępującego prezydenta na stanowisko premiera i tak się właśnie stało.
Były prezydent otrzymał poparcie nie tylko macierzystej partii, ale też
m.in. partii Kwitnąca Armenia, której liderem jest oligarcha Gagik Caru‑
kian. Stosunkiem głosów 76 za i 17 przeciw S. Sarkisjan został wybrany
przez parlament nowym premierem Armenii27. Już same zapowiedzi
takich działań stanowiły bezpośredni impuls dla zainicjowania demon‑
stracji społecznych przeciwko dotychczasowemu układowi politycznemu
w Armenii, które zostały zintensyfikowane po ogłoszeniu decyzji Zgro‑
madzenia Narodowego.

sident‑Serzh‑Sargsyan‑meeting‑Commission‑on‑Constitutional‑reforms/ [data dostępu:
9.10.2019].
26 Zob.: E. Danielyan: Sarkisian Vague On Political Future. https://www.azatutyun.
am/a/27405085.html [data dostępu: 9.10.2019].
27 Serge Sarkisian Becomes Armenia’s Prime Minister, Pashinyan Calls for ‘Velvet Revolution’. “The Armenian Weekly”. https://armenianweekly.com/2018/04/17/serge‑sarkisian‑be
comes‑pm/ [data dostępu: 9.10.2019].
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Zakończenie
Aksamitna rewolucja w Armenii zainicjowana przez opozycyjny „Mój
Krok” na czele z N. Paszynianem stanowi początek niezwykle ważnych
przeobrażeń wewnętrznych w państwie. Protesty były wyrazem nieza‑
dowolenia społeczeństwa z nieefektywności linii politycznej kreowanej
przez Republikańską Partię Armenii i prezydenta S. Sarkisjana, ujawnia‑
jącej się m.in. w braku skutecznych reform strukturalnych. Bez wątpienia
do wybuchu rewolucji przyczyniły się postawa elit politycznych chcą‑
cych jedynie zabezpieczyć sobie nieskrępowany dostęp do władzy, zła
sytuacja gospodarcza w kraju, jak i liczne słabości polityki zagranicznej,
np. wieloaspektowe uzależnienie od Federacji Rosyjskiej, brak zadowalają‑
cych postępów w toku negocjacji dotyczących ostatecznego uregulowania
statusu Górskiego Karabachu czy porażka w zakresie rewitalizacji relacji
bilateralnych Erywań – Ankara. Wobec tego hipotezę badawczą prezento‑
wanego tekstu należy uznać za prawdziwą. Co istotne, dzięki całościowej
rotacji elit politycznych rozpoczęto proces wdrażania niezbędnych re‑
form w Armenii. Porewolucyjny premier N. Paszynian zmienił strukturę
rządu, redukując liczbę ministerstw z 17 do 12. Ponadto obóz rządzący
zainicjował bezwzględną walkę z korupcją na najwyższych szczeblach
władzy i podjął wysiłki na rzecz ukarania osób odpowiedzialnych za wy‑
darzenia z marca 2008 roku, czego najlepszym przykładem jest areszto‑
wanie R. Koczariana w lipcu 2018 roku. Rząd podjął też działania w celu
zwiększenia konkurencyjności Armenii, ogłaszając w lutym 2019 roku
program rewolucji ekonomicznej, który będzie realizowany przez rząd
przez najbliższe pięć lat28. Wobec niezwykle dynamicznie zmieniającej
się sytuacji w Armenii należy wnikliwie analizować wdrażane reformy,
które mogą wpłynąć na wzmocnienie pozycji państwa w regionie Kau‑
kazu Południowego.

Bibliografia
Publikacje zwarte
Brinton C.: The Anatomy of Revolution. New York 1952.
28 Nikol Pashinyan: The Program of the Government of the Republic of Armenia Ushers
in the Launch of the Economic Revolution. https://www.primeminister.am/en/press‑release/
item/2019/02/08/Cabinet‑meeting/ [data dostępu: 14.10.2019].

724

Agnieszka Miarka

Huntington S.: The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century. Nor‑
man, Oklahoma 1993.
Philips D.L.: Diplomatic History. The Turkey‑Armenia Protocols. New York 2012.

Artykuły z czasopism
Aras B., Özbay F.: Turkish‑Armenian Relations: Will Football Diplomacy Work? “SETA
Policy Brief” 2008, No. 24.
Borisov N.: Potentials and Limits of Political Compedtition: Institutional Transofmations
in Georgia and Armenia in the 2000s. “Central Asia and the Caucasus” 2015, Vol.
16, Issue 3–4.
Iskandaryan A.: Armenian‑Turkish Rapprochement: Timing Matters. “Insight Tur‑
key” 2009, Vol. 11, No. 3.
Shahnazaryan D.: Five Years After the Armenia‑Turkey Protocols. “Turkish Policy
Quaretly” 2014, Vol. 13, No. 3.

Źródła internetowe
Armenia. Migration Profiles. https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/
Armenia.pdf [data dostępu: 8.10.2019].
Caucasus Barometer 2015 Regional Dataset (Armenia and Georgia). The Caucasus Re‑
search Resource Centers. https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/POLDIRN/
[data dostępu: 7.10.2019].
Danielyan E.: Sarkisian Vague On Political Future. https://www.azatutyun.
am/a/27405085.html [data dostępu: 9.10.2019].
De Vaal T.: Karabakh‑2017: budet li voyna. Carnegie Europe. https://carnegie.
ru/2017/02/06/ru‑pub‑67915 [data dostępu: 7.10.2019].
2008 Presidential Elections. Republic of Armenia, Central Electoral Commis‑
sion. https://www.elections.am/presidential/election‑22052/ [data dostępu:
26.09.2019].
Grigoryan M.: Turcyja i Armienija: primirienije ili szans popast’ na futboł? “BBC
News”. https://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090901_turkey_
armenia_reactions [data dostępu: 27.09.2019].
History. Electric Networks of Armenia. http://www.ena.am/AboutUs.aspx?id=
2&lang=2 [data dostępu: 7.10.2019].
Ishkanian A.: A Revolution of Values: Freedom, Responsibility and Courage in Armenia’s
Velvet Revolution. „openDemocracy”. https://www.opendemocracy.net/en/odr/
revolution‑of‑values‑freedom‑responsibility‑and‑courage‑in‑armenias‑velve/
[data dostępu: 5.10.2019].
Karabakh Army: We Suffered 29 Casualties. „News.am”. https://news.am/rus/
news/320751.html [data dostępu: 3.10.2019].
Khimshiashvili P.: Czetyriechdniewnaja wojna: poczemu w Karabachie pieriestali
strielat’. https://www.rbc.ru/politics/05/04/2016/5703d5019a794774f8ec6570 [data
dostępu: 3.10.2019].

Korzenie aksamitnej rewolucji w Armenii

725

Konstitucyja Riespubliki Armienija. Apparat Priezidienta Riespubliki. https://
www.president.am/ru/constitution‑2015/%20‑%3E [data dostępu: 9.10.2019].
Lavrov: protesty v Armenii pytayutsya politizirovat’. https://ria.ru/20150702/1109281568.
html [data dostępu: 7.10.2019].
Luhn A.: Armenia Protests Escalate After Police Turn On Demonstrators. “The Guar‑
dian” 25.06.2015. https://www.theguardian.com/world/2015/jun/24/armenia‑ye
revan‑protests‑electric‑prices‑russia [data dostępu: 7.10.2019].
Milyukova Y., Kirakosyan N.: Knut i pryanik dlya Armenii. «Gazeta.Ru». https://
www.gazeta.ru/business/2013/09/04/5637749.shtml?updated [data dostępu:
8.10.2019].
Nikol Pashinyan: The Program of the Government of the Republic of Armenia Ushers in
the Launch of the Economic Revolution. https://www.primeminister.am/en/pressrelease/item/2019/02/08/Cabinet‑meeting/ [data dostępu: 14.10.2019].
OON: 33 czełowieka pogiblii 200 połuczili ranienija w riezultatie bojew w Nagornom
Karabachie. «TASS». https://tass.ru/mezhdunarodnaya‑panorama/3173457 [data
dostępu: 5.10.2019].
Priezidientu RA priedstawlen projekt Koncepcyi konstitucyonnych rieform RA. Ap‑
parat Priezidienta Riespubliki. https://www.president.am/ru/press‑release/
item/2014/04/10/President‑Serzh‑Sargsyan‑meeting‑Commission‑on‑Con
stitutional‑reforms/ [data dostępu: 9.10.2019].
Serge Sarkisian Becomes Armenia’s Prime Minister. Pashinyan Calls for ‘Velvet Revolution’.
“The Armenian Weekly”. https://armenianweekly.com/2018/04/17/serge‑sar
kisian‑becomes‑pm/ [data dostępu: 9.10.2019].
Simonian Ju.: Armienija zamierła. Niezawisimaja gazieta. http://www.ng.ru/
cis/2008‑03‑04/8_armenia.html [data dostępu: 26.09.2019].
Sunday, December 6, 2015 Referendum. Central Electoral Commission. https://www.
elections.am/referendum/election‑26015/ [data dostępu: 9.10.2019].
Support of Country’s Membership in EU (%). https://caucasusbarometer.org/en/
cb2015/EUSUPP/ [data dostępu: 8.10.2019].
Support of Country’s Membership in NATO (%). https://caucasusbarometer.org/en/
cb2015/NATOSUPP/ [data dostępu: 8.10.2019].
Trust – Parliament (%). https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/TRUPARL/ [data
dostępu: 7.10.2019].
Trust – President (%). https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/TRUPRES/ [data
dostępu: 8.10.2019].
Trust – Political Parties (%). https://caucasusbarometer.org/en/cb2015/TRUPPS/
[data dostępu: 8.10.2019].
Tuncel T.K: A Short Assesment of the „4‑Day War” in Karabakh. “Commentary”
2016, No. 21. Center for Eurasian Studies. http://avim.org.tr/en/Yorum/
A‑SHORT‑ASSESSMENT‑OF‑THE‑4‑DAY‑WAR‑IN‑KARABAKH [data do‑
stępu: 3.10.2019].
«U nas ukrali pobiedu!»: armianskaja oppozicyja protiestujet protiw itogow wyborow
Priezidienta. «Deutsche Welle». https://www.dw.com/ru/у‑нас‑украли‑победу‑
армянская‑оппозиция‑протестует‑против‑итогов‑выборов‑президен
та/a‑3139116 [data dostępu: 26.09.2019].

726

Agnieszka Miarka

UN Report Warns of ‘New Wave’ of Emigration From Armenia. https://www.rferl.org/
a/UN_Report_Warns_Of_New_Wave_Of_Emigration_From_Armenia/2039
164.html [data dostępu: 8.10.2019].
W Jeriewanie czasticzno otmienieno czriezwyczajnoje położenije. «Wiesti.Ru». https://
www.vesti.ru/doc.html?id=168185&tid=5437 [data dostępu: 27.09.2019].

Agnieszka Miarka

The Roots of the Velvet Revolution in Armenia
Summary: The aim of the article is to analyze and characterize the causes of the Velvet
Revolution in Armenia, which took place in 2018. The author’s efforts focused on presenta‑
tions the multi‑faceted nature of the factors that contributed to the genesis of the political
transformations in Armenia initiated after the revolution. The main determinants of
Armenian citizens’ demonstrations were the weakness and corruption of political elites,
monopolization of power structures by one party, inefficiency of foreign policy and the
2015 constitutional amendment. The emphasis was placed on the political conditions of
the crisis in the country. Due to the subject matter of the article, the events of the second
decade of the 21st century were considered a priority.
Key words: Armenia, Velvet Revolution, the genesis of the revolution, Serzh Sargsyan
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Nowa Zelandia
wobec zagrożeń bezpieczeństwa
o charakterze asymetrycznym
w drugiej dekadzie XXI wieku

Polityka obronna i bezpieczeństwa przez wiele lat nie zajmowała kluczo‑
wego miejsca wśród rozważań nowozelandzkich polityków i naukowców.
Także w drugiej dekadzie XXI wieku było to widoczne w programach
wielu partii politycznych rywalizujących ze sobą w wyborach w 2017
roku. Było to związane z przekonaniem części elit politycznych i społe‑
czeństwa, że Nowa Zelandia, będąc państwem w geograficznej izolacji,
nie musi obawiać się poważnych zagrożeń dla swojego istnienia, suwe‑
renności czy integralności terytorialnej. W związku z tym na pierw‑
szym miejscu wśród prowadzonych polityk stały sprawy ekonomiczne
i gospodarcze. Historycznie rzecz ujmując, polityka obronna związana
była ze wsparciem, jakie Nowa Zelandia mogła zapewnić w czasie wojen
prowadzonych przez jej patrona, przede wszystkim Wielką Brytanię. Po
zakończeniu zimnej wojny zaś wsparcia udzielanego Stanom Zjednoczo‑
nym, jako części bloku zachodniego, w jakim znalazła się Nowa Zelandia,
jednak jedynie do czasu podkreślenia swojej suwerenności i ogłoszenia
polityki antyatomowej, co wiązało się z konfliktem z USA i faktycznym
zawieszeniem współpracy obronnej.
Wraz z transformacją współczesnego systemu stosunków i bezpieczeń‑
stwa międzynarodowego, szczególnie od początku XXI wieku, doszło do
podniesienia rangi polityki obronnej i bezpieczeństwa, na które zaczęto
zwracać większą uwagę. Wiązało się to także z podjęciem próby odbu‑
dowy relacji obronnych z USA. To doprowadziło do budowy polityki bez‑
pieczeństwa narodowego, która wcześniej Nowozelandczykom nie była
potrzebna, jak jasno ujął to w czasie rozmowy znawca tej problematyki
w Nowej Zelandii prof. Robert Patman1. Stało się tak przede wszystkim
1 M. Lasoń: Wywiad z R.G.Patmanem. Dunedin 27.03.2017.
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za sprawą członków Partii Narodowej, którzy byli dominującą siłą poli‑
tyczną w latach 2008–2017. Wspomniana teza ma swoje odzwierciedlenie
zarówno w pracach naukowych, w których więcej miejsca poświęca się
tej problematyce, jak i w dokumentach rządowych oraz prowadzonej
przez władze polityce, które stały się także przyczynkiem do badań tego
zagadnienia.
Celem tekstu jest analiza polityki władz Nowej Zelandii wobec za‑
grożeń asymetrycznych w okresie rządów zdominowanych przez Partię
Narodową w latach 2008–2017. Autor dokonał analizy polityki obronnej
i bezpieczeństwa narodowego, uwzględniając w niej znaczenie zagrożeń
asymetrycznych w wybranym okresie. To one bowiem miały kluczowy
wpływ na wzrost znaczenia tej polityki, gdyż były przekonujące dla
większości opinii publicznej, która akceptowała działania podejmowane
przez Partię Narodową. To one były podstawą do stwierdzenia, że izo‑
lacja geograficzna Nowej Zelandii nie gwarantuje już bezpieczeństwa
jej obywatelom. Ustalenia niezbędne do realizacji tak określonego celu
poczyniono w czasie pobytu naukowego w Nowej Zelandii, przyjmując
perspektywę realizmu strukturalnego jako najwłaściwszą do prowadzo‑
nych badań.

Postrzeganie transformacji współczesnego systemu
stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego
w Nowej Zelandii
Nowozelandczycy nie są oczywistymi spadkobiercami Brytyjczyków
i innych przybyszy do Kraju Długiej Białej Chmury, jak nazywali go
Maorysi, jego wcześniejsi gospodarze. Co więcej odległość, która przez
długie lata dzieliła mieszkańców Nowej Zelandii od centrum stosunków
międzynarodowych, w szczególności trapiących je problemów, sprawiła,
że mają oni inne spojrzenie na otaczający świat. Wobec tego w pierwszej
kolejności warto przedstawić, jak wygląda współczesna nowozelandzka
debata dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego – w szczególności,
jakie miejsce w niej zajmują zagrożenia asymetryczne. Podchodząc do
rzeczy syntetycznie, nowozelandzcy badacze podkreślają:
– Nastąpił koniec systemu unipolarnego, a rozpoczął się czas systemu
multipolarnego, w którym Nowa Zelandia musi odnaleźć właściwe
miejsce dla realizacji własnych interesów. Z tym wiąże się także ko‑
nieczność znalezienia patrona, który wesprze ją w dziedzinie obron‑
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ności i bezpieczeństwa, ponieważ jest państwem zbyt małym, by sa‑
modzielnie zapewnić sobie odpowiednie zdolności w tym zakresie2.
Dodatkowo zaś charakter współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpie‑
czeństwa wymusza współdziałanie państw, co szczególnie dobrze wi‑
dać na przykładzie problemów związanych ze zmianami klimatu.
– Nowa Zelandia przestaje być państwem peryferyjnym. Wraz z prze‑
niesieniem się centrum stosunków międzynarodowych w region Azji
i Pacyfiku stanie się państwem, które będzie leżało w kluczowym dla
nich punkcie. To wymaga określenia pozycji Nowej Zelandii wobec sta‑
le zyskujących na znaczeniu Chin i USA, których pozycja międzynaro‑
dowa ulegać będzie stopniowemu osłabieniu. Optymalna polityka ma
pozwolić na zachowanie równowagi w relacjach i czerpanie z wynika‑
jących z nich korzyści, przede wszystkim gospodarczych w wypadku
Chin oraz obronności i bezpieczeństwa, jakie są związane ze współpra‑
cą z USA.
– Nowa Zelandia nie może polegać już na izolacji geograficznej, nie tyl‑
ko ze względu na zmiany w systemie międzynarodowym, ale i nowy
charakter wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, dla których izolacja
geograficzna (terytorialna) nie stanowi bariery. Dodatkowo partnerzy
oczekują od Nowej Zelandii większego zaangażowania w utrzyma‑
nie porządku międzynarodowego, a zatem intensyfikacji odgrywania
przez nią roli dobrego obywatela społeczności międzynarodowej, która
ma kluczowe znaczenie w polityce zagranicznej tego państwa. Do tego
potrzebne są odpowiednie zdolności, także militarne, stąd konieczność
rozwoju polityki obronnej.
Podsumowując powyższe kwestie, warto sięgnąć po ustalenia R. Pat‑
mana, stojącego na czele badaczy, którzy twierdzą, że XXI wiek cechuje
duże znaczenie wymiaru globalnego dla postrzegania bezpieczeństwa
poszczególnych państw3. Profesor zasadnie uznaje to za cechę współczes‑
ności, podobnie jak różnice w postrzeganiu przez rządy tego, co jest dla
kierowanych przez nie państw najważniejszymi zagrożeniami bezpie‑
czeństwa. Wobec tego nie dla wszystkich muszą mieć one charakter mi‑
litarny. Tym bardziej że obecny system międzynarodowy badacz określa
jako uni‑multipolar one, ponieważ nie jest ani unipolarny ani multipolarny4.
Można go więc określić modnym współcześnie i często nadużywanym
terminem – system hybrydowy. Charakteryzuje go wiele pojawiających
2 B. Eston: Living in Multipolar World. In: The Major Economic & Foreign Policy Issues
Facing NZ 2012–2017. Ed. B. Lynch. Wellington 2012, s. 72.
3 R.G. Patman: The Global Security Dimension. In: The Major Economic & Foreign Policy
Issues…, s. 147–153.
4 Ibidem, s. 151.
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się wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Nowej Zelandii, np. rosnąca
globalna bieda, zmiany klimatyczne czy wzrost znaczenia Chin5. Nie
są akcentowane zagrożenia militarne. Zamiast nich R. Patman i inni
naukowcy nowozelandzcy wskazują na te, które nazywa się asymetrycz‑
nymi, np. terroryzm międzynarodowy i działalność międzynarodowych
grup przestępczych, migracje powodowane m.in. klęskami żywiołowymi
w regionie Południowego Pacyfiku, różnego rodzaju koncepcje podwa‑
żania pozycji Nowej Zelandii w Antarktyce, które mogą przerodzić się
w przyszłości we wrogie działania innych państw, wreszcie zagrożenia w cyberprzestrzeni, na które Nowa Zelandia jest szczególnie nara‑
żona ze względu na powszechność dostępu i użytkowania nowoczesnych
technologii przez społeczeństwo.
Rząd nowozelandzki zdał sobie sprawę, że nie posiada wystarczających
zdolności do przeciwstawienia się wymienionym wyzwaniom i zagroże‑
niom. Dlatego w latach 2008–2017 podjęto szereg działań, by zmienić tę
niekorzystną sytuację, w jakiej znajdowała się Nowa Zelandia. Czyniono to
w sposób planowy, zgodnie z przygotowanymi w tym celu dokumentami,
z których każdy kolejny, wraz z realizacją, przybliżał Nowozelandczyków
do prowadzenia polityki bezpieczeństwa narodowego.

Założenia i realizacja polityki obronnej
i bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii
w drugiej dekadzie XXI wieku
Syntetyczna forma prezentacji programu polityki obronnej Nowej Zelan‑
dii znajduje się w dokumencie o tytule Biała Księga Obronności (Defence
White Paper), za którego przygotowanie odpowiada minister obrony.
Wraz z objęciem rządów przez Partię Narodową przystąpiono do prac
nad nim, co było związane nie tylko ze zmieniającym się międzynarodo‑
wym systemem bezpieczeństwa, ale i niewydaniem takiego dokumentu
podczas wcześniejszych rządów pod przywództwem Partii Pracy. Za‑
niedbania w trosce o obronność i bezpieczeństwo zostały podkreślone
w wydanym w 2010 roku dokumencie. Można w nim przeczytać m.in.,
że: „Nowa Zelandia nie ma obecnie formalnej polityki bezpieczeństwa
narodowego (national security policy), ale rząd myśli o tym, odpowiednia
5 Por. R. Alley: Mind the Gap: Divided Multilateralism. In: The Major Economic & Foreign
Policy Issues…, s. 168–178.
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praca jest podejmowana przez Urząd Premiera i Gabinet”6. Oznacza to,
że kreowana polityka bezpieczeństwa narodowego miała stanowić od‑
powiedź na wzrost zagrożeń dla Nowej Zelandii oraz brak należytych
starań w stworzeniu zdolności służących ochronie społeczeństwa. Po‑
twierdzono to w kolejnym dokumencie tego typu wydanym w 2016 roku,
który można uznać za podsumowujący zamierzenia Partii Narodowej
w tym zakresie i stanowiący dla niej program działań na kolejne lata.
Okazało się, że realizowany był do jesieni 2017 roku, kiedy to po wybo‑
rach parlamentarnych partia utraciła władzę na rzecz koalicji, na której
czele stanęli politycy Partii Pracy.
Nie wchodząc jednak w meandry nowozelandzkiej polityki, warto
wspomnieć, że przyjmowanie tego typu programów nie odbywa się bez
konsultacji z obywatelami. W wypadku Białej Księgi z 2016 roku prowa‑
dzono je od 5 maja do 22 czerwca 2015 roku. Konsultacje polegały na or‑
ganizacji publicznych spotkań dla osób zainteresowanych problematyką,
w tym z personelem nowozelandzkich sił zbrojnych, kadrą akademicką
i studentami. W trakcie ich trwania zebrano ponad 300 opinii, w tym
294 w formie pisemnej, gdzie ankietowani odpowiadali na wcześniej
postawione pytania. Co ciekawe, reprezentowane były różne instytucje:
akademickie, należące do przemysłu zbrojeniowego, a także religijne.
Pokazuje to, jak istotny jest proces konsultacji – szeroki, a jednocześnie
obejmujący tylko najbardziej zainteresowaną grupę i mającą wiedzę na
wybrany temat. Podobne działania przeprowadzono także przed wyda‑
niem wcześniejszej Białej Księgi, nie jest to zatem nowość7. Tak uzyskane
dane nie są wiążące dla rządzących, ale stanowią wartościowy miernik
stanowiska opinii publicznej. Co warte uwzględnienia, nie tylko ze
względu na korzyści wyborcze, ale również z powodów merytorycznych.
Jest to bowiem głos ludzi interesujących się bezpieczeństwem i obronnoś‑
cią Nowej Zelandii i specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami.
Uczestnicy konsultacji wskazywali, że wśród zagrożeń bezpieczeń‑
stwa najpoważniejszy dla nich jest terroryzm. Następnie wymieniali
rywalizację o zasoby, szczególnie w regionie Południowego Pacyfiku,
oraz zmiany klimatyczne, które Nowa Zelandia odczuje bardzo szybko,
mimo że sama przyczynia się do nich w bardzo ograniczonym zakresie,
jeśli przyjąć, że są one wynikiem aktywności człowieka. Nowozeland‑
czycy podkreślali ponadto, że interesy państwa mogą najbardziej ucier‑
pieć ze względu na niestabilność systemu międzynarodowego, w tym
przede wszystkich rywalizację USA i Chin. Co ważne z perspektywy
6 Defence White Paper 2010. Wellington 2010, s. 20.
7 Defence White Paper 2016: Public Consultation Summary of Submissions. Wellington 2016.
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celu analizy, uznano, że siły zbrojne mają przede wszystkim troszczyć się
o ochronę nowozelandzkich zasobów. Dopiero na drugim miejscu posta‑
wiono suwerenność państwa. Nie ma więc mowy o dominacji zagrożeń
o charakterze stricte militarnym. W ich miejsce pojawiają się zagrożenia
asymetryczne i z tym przesłaniem obywatele zwrócili się do rządzących.
Opublikowana w czerwcu 2016 roku Biała Księga Obronności odpowiada
na oczekiwania mieszkańców Nowej Zelandii.
Władze uznały, że przekonanie obywateli jest na tyle silne, że zaakcep‑
tują oni program wzrostu wydatków na politykę obronną i wynikającą
z tego modernizację sił zbrojnych. Dlatego już we wstępie do dokumentu
pada deklaracja, że w ciągu następnych lat wydatki na inwestycje w siły
zbrojne sięgną 20 mld NZD. Wskazywane są konkretne programy, jakie
mają być realizowane, np. związane z budową zdolności marynarki
wojennej. Co ważne, wyznaczaniu celów towarzyszy określenie środków
potrzebnych do ich realizacji. Tym bardziej że dzieje się to w kontekście
troski już nie tylko o samą obronność, ale też o bezpieczeństwo narodowe
(national security), który to termin nie padł w Białej Księdze z 2010 roku.
Jest on definiowany jako: „stworzenie takich warunków, które zapewniają
obywatelom Nowej Zelandii możliwość zajmowania się swoimi codzien‑
nymi sprawami, w wolności od strachu i możliwościami rozwijania w spo‑
sób swobodny swojego stylu życia”8. Jest to ujęcie kompleksowe, łączące
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, wykraczające poza aspekty
militarne. Obronność pozostaje tylko częścią systemu bezpieczeństwa
narodowego realizowanym przede wszystkim przez ministerstwo obrony
(strona cywilna) i siły zbrojne (strona wojskowa), które mają realizować
zadania stawiane im przez władze polityczne. Te zaś są skorelowane
z celami rządu w obszarze polityki bezpieczeństwa narodowego, których
wymienianie tutaj nie jest konieczne. Wystarczy podkreślić, że zmieniły
się w czasie sześciu lat, zatem od wydania poprzedniej Księgi. Uwzględ‑
niono zachodzące zmiany, np. dodając konieczność ochrony i obrony
elektronicznych linii komunikacyjnych, a nie tylko tych tradycyjnych,
np. morskich, wreszcie troskę o bezpieczeństwo publiczne, co bezpośred‑
nio wskazuje na obawy przed zagrożeniami asymetrycznymi, w tym ko‑
nieczność przygotowania sił zbrojnych do działania na terenie państwa.
Dla przykładu zadaniem podstawowym nowozelandzkich sił specjalnych
jest przygotowanie i przeprowadzenie w razie potrzeby operacji kontrterrorystycznej na terytorium Nowej Zelandii. Społeczeństwo nie obawia
się działań wojska w takiej sytuacji, a mechanizmy instytucjonalne muszą
zapewnić skuteczne jego uruchomienie i wykorzystanie, gdy zajdzie
taka potrzeba. W sposób jasny wynika to z obawy o przeprowadzenie
8 Ibidem, s. 17.
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ataku terrorystycznego w Nowej Zelandii, nawet jeśli wydaje się on mało
prawdopodobny. To zaś prowadzi do rzeczy kluczowej z perspektywy
przedmiotu prowadzonej analizy, a mianowicie określenia przez autorów
Białej Księgi cech międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa do
2040 roku, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo Nowozelandczy‑
ków. Należą do nich:
– Konflikty wewnątrz państw, które występują częściej niż spory pomię‑
dzy państwami, angażując więcej uczestników pozapaństwowych,
często posiadających wsparcie zewnętrzne.
– Wzrastające znaczenie Azji i zdobycie przewagi nad Ameryką Północną oraz Europą w 2030 roku, co przełoży się na globalną rolę tego
kontynentu.
– Terroryzm pozostający stałym zagrożeniem, szczególnie w regionach
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, stosowany przez takich uczest‑
ników transnarodowych jak Al-Kaida i ISIS.
– Rywalizacja o zasoby, czemu sprzyja zwiększanie się populacji glo‑
balnej, która wzrośnie do ok. 8,3 mld ludzi do 2020 roku, co będzie
napędzało walkę o dostęp do podstawowych zasobów, takich jak
np. woda pitna.
– Zagrożenia powodowane postępem technologicznym, które wraz z ich
upowszechnianiem będą przybierały coraz poważniejsze formy, także
ze względu na wykorzystywanie związanych z tym możliwości przez
aktorów niepaństwowych.
– Proliferacja broni masowego rażenia, która ułatwia szybki transfer
wiedzy i technologii.
Podkreślone cechy środowiska międzynarodowego można traktować
jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Nowej Zelandii. Te zaś, w czterech
na sześć przypadków mają charakter asymetryczny, o czym przekonuje
w publikacji poświęconej temu fenomenowi Marek Madej9. Należy
przyjąć, że są one generowane przez niepaństwowych uczestników sto‑
sunków międzynarodowych (np. organizacje terrorystyczne, międzyna‑
rodowa przestępczość zorganizowana), które nie mogą rzucić wyzwania
państwom poprzez użycie siły militarnej w tradycyjny, zarezerwowany
właśnie dla państw sposób. Ich możliwości w tym zakresie są bowiem
nieproporcjonalne, a nawet niewspółmierne10. Korzystając z następstw
procesu globalizacji oraz posługując się związanymi z nią narzędziami,
w szczególności technologicznymi, wskazane organizacje mogą w sposób
poważny zagrozić państwom i społeczeństwom w zakresie zabezpiecze‑
nia wartości utożsamianych ze swobodnym rozwojem i życiem wolnym
9 Zob. szerzej: M. Madej: Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego. Warszawa 2007.
10 Ibidem, s. 33.
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od strachu. Nie ma tu więc przypadku w stwierdzeniu, że to właśnie tego
rodzaju zagrożenia są jednym z głównych determinantów zmian w po‑
lityce obronnej i bezpieczeństwa Nowej Zelandii w XXI wieku w czasie
rządów Partii Narodowej.

Przeciwstawienie się zagrożeniom asymetrycznym
Autorzy Białej Księgi wprost wskazują, że geograficzna izolacja nie
jest już gwarantem pełnego bezpieczeństwa Nowej Zelandii, nawet
jeśli w najbliższej przyszłości nie ma mowy o zagrożeniu o charakterze
militarnym. Za najbardziej niebezpieczne pod względem konsekwencji
przyjmuje się to wszystko, co może skutkować negatywnie dla nowoze‑
landzkich wód, są to np. nielegalne połowy, a ponadto przemyt ludzi,
częstsze katastrofy naturalne i stała presja na porządek międzynarodowy,
w tym wojny, np. wojna w Syrii i na Ukrainie (poczynania Federacji Ro‑
syjskiej określane są jasno, jako aneksja Krymu), uznawane za generatory
negatywnych zjawisk, takich jak terroryzm. Wzrastające zagrożenie ze
strony przestępczości międzynarodowej szczególnie niosiące ryzyko de‑
stabilizacji małych państw regionu Południowego Pacyfiku, co rzutuje na
bezpieczeństwo Nowej Zelandii, ponieważ może wywoływać fale migra‑
cyjne. To wszystko sprawia, że Nowa Zelandia musi być aktywna, szcze‑
gólnie w wymiarze stałego zaangażowania w ochronę i obronę porządku
międzynarodowego, opartego na zasadach Narodów Zjednoczonych.
Pośród planowanych i realizowanych działań na rzecz przeciwstawie‑
nia się zagrożeniom bezpieczeństwa, w tym w szczególności o charakte‑
rze asymetrycznym, wskazać należy:
– Wykorzystanie środków politycznych, zwłaszcza utrwalanie bliskich
relacji z Australią, traktowaną nie tylko jako najbliższy sojusznik, ale
i przyjaciel. Ma to swój praktyczny wyraz np. w prowadzonej współ‑
pracy wojskowej pomiędzy oboma państwami. Następnie poprawianie
relacji z USA, co jest szczególnie widoczne od przyjęcia w 2010 roku
Deklaracji z Wellington, a następnie z Waszyngtonu w 2012 roku,
mających swoje odzwierciedlenie w intensyfikacji współpracy woj‑
skowej podczas operacji zagranicznych czy zawinięcie pierwszego od
lat 80. XX wieku amerykańskiego okrętu wojennego do portu nowo‑
zelandzkiego. Kooperacja polityczna prowadzona jest także z Kanadą
i Wielką Brytanią, a w wymiarze wielostronnym z tymi partnerami –
w ramach Układu Pięciorga Oczu. Nowa Zelandia rozwija także współ‑
pracę z Chinami, zarówno gospodarczą, polityczną, jak i wojskową,

Nowa Zelandia wobec zagrożeń bezpieczeństwa…

735

czego świadectwem jest np. ogromny wzrost wymiany handlowej
i wspólne ćwiczenia wojskowe. Ponadto Nowa Zelandia utrzymuje
bliskie więzy z państwami Południowego Pacyfiku, a w Azji z Sin‑
gapurem i Malezją oraz zakłada rozwój relacji z państwami ASEAN,
Japonią i Koreą Południową. Co warte podkreślenia, Nowa Zelandia
utrzymuje także stałe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie poprzez
udział w różnego rodzaju operacjach wojskowych, co jest związane za‑
równo z zagrożeniami bezpieczeństwa, jakie mają swoje źródło na tym
terenie, jak i interesami ekonomicznymi. Unia Europejska traktowana
jest zaś jako drugi co do wielkości partner ekonomiczny oraz źródło
wspólnych tradycji.
– Wykorzystanie środków wojskowych, przeznaczonych do obrony tery‑
torium Nowej Zelandii, pozwalających odstraszyć potencjalnego wro‑
ga (warto dodać, że środki te są ograniczone, np. wskutek likwidacji
skrzydła bojowego lotnictwa w czasach rządów Partii Pracy), a także
zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożeń pozamilitar‑
nych, np. podczas katastrof militarnych i ataków terrorystycznych.
Zatem mają służyć temu, by we właściwy sposób wspierać reakcję in‑
nych instytucji państwowych. Dla przykładu Siły Rezerwy (odpowied‑
nik wojsk obrony terytorialnej) posiadają wielu specjalistów, którzy
w razie katastrofy mogą szybko przystąpić do działania, jak to miało
miejsce np. po trzęsieniu ziemi w Christchurch. Z kolei w ramach sił
specjalnych utworzono jednostkę dedykowaną do działań kontrterro‑
rystycznych na terenie kraju. Ponadto siły zbrojne muszą być gotowe
do wsparcia Australii, stąd stała troska o interoperacyjność obu stron
i realizacja szeregu wspólnych przedsięwzięć, np. ćwiczeń, szkoleń.
Mają także wspierać obecność nowozelandzką w Antarktyce i dlatego
posiadają odpowiednie zdolności transportowe, realizując loty w tym
kierunku. Wreszcie realizują cel wsparcia ochrony i obrony porządku
międzynarodowego poprzez udział w szeregu operacji wojskowych,
np. w Iraku i Afganistanie, czy zwalczając piractwo morskie. Na to po‑
zwala utrzymywanie zdolności o charakterze ekspedycyjnym, w tym
transportowych i morskich, oczywiście w zakresie, jaki jest potrzebny
siłom zbrojnym o wielkości ok. 9 tys. żołnierzy (nie licząc Sił Rezerwy).
Można zatem stwierdzić, że Nowa Zelandia stara się być aktywna
w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa, także tych asymetrycznych,
w skali międzynarodowej i narodowej. W tym celu wspomniane 20 mld
NZD mają być wydane m.in. na zakup okrętów o zdolnościach do że‑
glugi w warunkach lodowych, okrętów wsparcia działań przybrzeżnych,
nowych samolotów niezbędnych do zapewnienia projekcji strategicznej,
systemów rozpoznania i komunikacji.
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Mówiąc zaś o całościowych działaniach na rzecz systemowego pro‑
wadzenia polityki bezpieczeństwa narodowego, trzeba także wskazać
na przyjęcie w latach 2008–2017 wielu dokumentów rozwijających po‑
ruszaną w Białych Księgach problematykę. Do tej grupy zaliczyć można
Doktrynę obronną Nowej Zelandii (New Zealand Defence Doctrine)11
przyjętą w 2012 roku, Narodowy system bezpieczeństwa Nowej Zelandii
(New Zealand’s National Security System)12 z 2011 roku czy Narodowy
system bezpieczeństwa (National Security System Handbook)13 z 2016
roku. Wszystkie dokumenty zawierają treści nawiązujące do budowy
systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto przyjęto plan Future35,
czyli strategię rozwoju sił zbrojnych do 2035 roku w trzech okresach –
krótkoterminowym do 2015 roku, średnioterminowym do 2020 roku
i długoterminowym do 2035 roku14. Następnie Plan rozwoju zdolności
obronnych (New Zealand Government Defence Capability Plan)15 oraz
System zarządzania możliwościami obronnymi Nowej Zelandii (The New
Zealand Defence Capability Management System)16 odnoszący się do za‑
angażowania rodzimego przemysłu w realizację zamówień wojskowych.
Widać zatem radykalny wzrost zainteresowania omawianą problematyką
wynikający właśnie ze specyfiki zagrożeń dla bezpieczeństwa Nowej
Zelandii. Dobrym na to przykładem są działania podejmowane na rzecz
ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami czyhającymi na nie w cyber‑
przestrzeni.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Ze względu na temat analizy warto wyróżnić problematykę cyberbezpie‑
czeństwa i poświęcone jej dokumenty oraz wynikające z nich działania
podejmowane przez władze Nowej Zelandii. Warto zaznaczyć, że Strate‑
gię Cyberbezpieczeństwa wydano już w 2011 roku, a kolejny, zastępujący
ją dokument w 2015 roku. Dodatkiem do nich są Plany działań (Action
11 New Zealand Defence Doctrine. Wellington, New Zealand Government, 2012.
12 New Zealand’s National Security System. Wellington, New Zealand Government,
May 2011.
13 National Security System Handbook. Wellington, Department of the Prime Minister
and Cabinet, August 2016.
14 Future35. Our Strategy to 2035. Wellington, New Zealand Defence Force, 2010.
15 Defence Capability Plan 2016. Wellington, The Ministry of Defence, November 2016.
16 The New Zealand Defence Capability Management System. Wellington, The Ministry
of Defence, November 2016.
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Plans), w tym oddzielny dla zwalczania cyberprzestępczości17, które
mają zapewnić efektywne wdrażanie zawartych w Strategii wytycznych.
Tym bardziej, że ich realizacja jest kontrolowana, a wyniki publikowane
w dorocznych raportach, np. rocznym Sprawozdaniu z planu działania
(Action Plan Annual Report)18. Warto przyjrzeć się temu bliżej, sięgając po
założenia Strategii z 2015 roku19.
Na wstępie zwraca uwagę wyraźnie nowoczesna forma przekazu
treści dokumentu. Zawiera on szereg grafik, symboli itp., które przy‑
noszą skojarzenia z cyberprzestrzenią, a przede wszystkim są czytelne
dla użytkowników Internetu. To oni mają być podstawowym adresatem
tego dokumentu, ponieważ to od ich zachowań zależy bezpieczeństwo
w cyberprzestrzeni. Tym bardziej że, jak wskazuje we wprowadzeniu do
Strategii minister komunikacji Amy Adams, „Internet i technologia stały
się fundamentalną częścią naszego życia”20. Dotyczy to również nowoze‑
landzkiej gospodarki. Wśród zagrożeń cyfrowych wymienia się hakerów,
zorganizowane grupy przestępcze oraz aktorów sponsorowanych przez
państwa, którzy mogą być aktywni zarówno wewnętrznie, jak i między‑
narodowo. To pokazuje szerokie podejście do problemu oraz uwzględ‑
nianie tego, co dzieje się w różnych państwach, np. ingerencji w przebieg
wyborów. Nowozelandczycy policzyli także, że cyberprzestępczość
kosztowała ich w 2014 roku 257 mln NZD21. Aż 83% Nowozelandczyków
padło ofiarą cyberprzestępców, a swoje zachowanie w Internecie zmieniło
tylko 22%. Dlatego konieczne były działania rządu, by ograniczyć straty
i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, których jakość życia związana
jest bezpośrednio z niezakłóconym korzystaniem z Internetu. Rząd ma
przy tym współpracować z podmiotami prywatnymi (np. dostawcami
usług). Na jednym z pierwszych miejsc stać ma edukacja i temu także
służy forma Strategii22. Natomiast kwestie szczegółowe umieszczono
w Planie działań jako odrębnym dokumencie. Podkreślono także, że
przed tego typu zagrożeniami nie chroni izolacja geograficzna. Celem
rządu jest zaś bezpieczna, odporna i rozwijająca się online Nowa Ze‑
landia. W związku z tym władze będą działały na rzecz wykrywania,
17 New Zealand’s Cyber Security Strategy. Department of the Prime Minister and Ca‑
binet (DPMC). https://www.dpmc.govt.nz/publications/new‑zealands‑cyber‑security‑stra
tegy [data dostępu: 20.03.2017].
18 Action Plan Annual Report. https://www.dpmc.govt.nz/publications/new‑zealandscyber‑security‑strategy‑action‑plan‑annual‑report‑2016 [data dostępu: 25.03.2017].
19 New Zealand’s Cyber Security Strategy 2015. A Secure, Resilient and Prosperous Online
New Zealand. https://www.dpmc.govt.nz/sites/default/files/2017‑03/nz‑cyber‑security‑stra
tegy‑december‑2015.pdf [data dostępu: 20.03.2017].
20 Ibidem, s. 2.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 4.
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ochrony i naprawy w wypadku wystąpienia cyberincydentów. Ponadto
szeroko rozumianej edukacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci, zwalcza‑
nia cyberprzestępczości (z oddzielnym Planem działań w tym zakresie),
wreszcie współpracy międzynarodowej, jako niezbędnej do walki ze
zjawiskiem o międzynarodowym charakterze23.
W ramach Planów działań stawiane są konkretne zadania – dla przy‑
kładu w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego (New Zealand’s Cyber
Security Strategy Acion Plan)24 czy cyberprzestępczości (New Zealand’s
National Plan to Address Cybercrime)25. Wśród nich warto wyróżnić
utworzenie narodowego ośrodka CERT (Computer Emergency Response
Team – Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe)26, przeprowadzanie regularnych ćwiczeń testujących funkcjonowanie systemów
ochronnych, wskazanie instytucji odpowiedzialnych za poszczególne ob‑
szary ochrony (np. sił zbrojnych za własne systemy informacyjne), kam‑
panie informacyjne, w tym np. Connect SMART promująca bezpieczne
korzystanie z Internetu. Jak już wspomniano, realizacja zadań podlega
systematycznej ocenie. Z tego względu już rok po wydaniu Strategii
z 2011 roku utworzono Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycz‑
nego (National Cyber Security Centre) i Narodowe Biuro Policji ds. Walki
z Przestępczością Internetową (National Cyber Policy Office 2012) oraz
prowadzono intensywne kampanie informacyjne w 2012 i 2013 roku. Po
ogłoszeniu kolejnej Strategii i związanych z nią Planach działań utwo‑
rzono natomiast w porozumieniu z sektorem prywatnym ośmioosobową
Grupę Zadaniową ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (Cyber Security
Skills Taskforce), złożoną z ekspertów reprezentujących różne środowiska
(naukowe, przedsiębiorstw)27. Wszystkie te instytucje rozpoczęły prace
nad zapewnieniem bezpieczniejszego korzystania z cyberprzestrzeni,
kładąc także nacisk na edukację.
Przykład cyberbezpieczeństwa pokazuje, że Nowozelandczycy potra‑
fią nie tylko dokonać diagnozy, ale i podjąć działania mające poprawić
stan bezpieczeństwa w danej dziedzinie. W tym wypadku takiej, której
zagrożenia zalicza się do grupy asymetrycznych. Politycy nowozelandzcy
za czasów rządów Partii Narodowej odpowiadali na nowy charakter
23 Ibidem, s. 5–6.
24 New Zealand’s Cyber Security Strategy Action Plan. https://www.dpmc.govt.nz/si
tes/default/files/2017‑03/nz‑cyber‑security‑action‑plan‑december‑2015.pdf [data dostępu:
12.05.2017].
25 New Zealand’s National Plan to Address Cybercrime. https://www.dpmc.govt.nz/sites/
default/files/2017‑03/nz‑cyber‑security‑cybercrime‑plan‑december‑2015.pdf [data dostępu:
12.05.2017].
26 Na co przewidziano 22,2 mln NZD w ciągu czterech lat.
27 Cyber Security Skills Taskforce Established. https://www.beehive.govt.nz/release/cyber‑
security‑skills‑taskforce‑established [data dostępu: 12.05.2017].
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zagrożeń i zmiany w stosunkach międzynarodowych mające wpływ na
pozycję Nowej Zelandii w kształtującym się systemie międzynarodowym.
Nie oznacza to jednak, że dokonano wszystkiego, co było konieczne. Dla
przykładu w kwestii cyberbezpieczeństwa pozostaje do rozwiązania
problem uzależnienia Nowej Zelandii od niewielkiej liczby kabli podmor‑
skich, łączących ją ze światem. Nowy rząd z dominującą pozycją liderów
Partii Pracy zapowiedział jednak przegląd prowadzonej polityki obronnej
i tworzenia polityki bezpieczeństwa narodowego. W programie wybor‑
czym nie poświęcono wiele miejsca tej problematyce. Pozostaje zatem
śledzić, jak odniosą się do niej rządzący.

Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć szereg wniosków doty‑
czących stanowiska Nowej Zelandii wobec zagrożeń asymetrycznych,
w szczególności:
– Zagrożenia asymetryczne były uwzględniane przez rząd nowozelandz‑
ki jako jedne z kluczowych dla budowy nowej polityki obronnej i krea‑
cji polityki bezpieczeństwa narodowego.
– Instrumenty polityczne (budowa relacji z innymi państwami) i wojsko‑
we (zadania dla sił zbrojnych) uznano za kluczowe dla zwalczania za‑
grożeń dla bezpieczeństwa państwa.
– Podjęto działania polityczne mające prowadzić do realizacji celów z za‑
kresu polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego, np. odbudowa
relacji z USA, zacieśnienie relacji z Chinami.
– Podjęto działania wojskowe mające prowadzić do realizacji celów z za‑
kresu polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego, np. wysłanie
kontyngentów wojskowych do Afganistanu i Iraku.
– Nakreślono plan rozwoju sił zbrojnych, przeznaczając na jego realiza‑
cję 20 mld NZD, co w wypadku Nowej Zelandii stanowi dużą sumę
(średnie wydatki roczne to ok. 2 mld NZD). Zaplanowano ich wydatko‑
wanie m.in. na modernizację i zakup uzbrojenia. Ponadto wprowadzo‑
no zmiany strukturalne w siłach zbrojnych, np. powołując dowództwo
operacji specjalnych.
– Przykład postępów działań na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeń‑
stwa pokazuje zdecydowanie władz nowozelandzkich w zwalczaniu
zagrożeń asymetrycznych, ze względu na uzależnienia państwa od
tego rodzaju linii komunikacyjnych i powszechność użytkowania sieci
przez Nowozelandczyków.
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The Policy of New Zealand Governments Towards Asymmetrical Threats
in the Second Decade of the 21st Century
Summary: The aim of the article is to analyse the policy of New Zealand governments to‑
wards asymmet‑rical threats during the period of ruling dominated by the National Party
in 2008–2017. The fundamental question to be asked pertains to the relationship between
asymmetrical threats and changes in the security and defence policy of New Zealand
in this time period. It must be assumed that they have led to far‑reaching changes, in‑
cluding the launch of a new policy, the national security policy, which the New Zealand
authorities did not pursue previously. This has been proven by the analysis of the content
of source materials and on the basis of interviews conducted during the research stay in
New Zealand. The neorealist theory was used in the conducted research.
Key words: New Zealand, asymmetrical threats, national security policy, defence policy,
De‑fence White Paper
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