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W październiku 2014 r. minęła 10 rocznica śmierci prof. zw. dr. hab. Józefa Kukułki. 
Dziesięć lat temu odszedł od nas wybitny uczony, historyk, politolog, współtwórca 
polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych, autor fundamentalnych prac teo-
retycznych, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca i wieloletni dyrek-
tor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na tym wydziale, wychowawca wielu 
pokoleń studentów, badaczy i uczniów. Ta śmierć wstrząsnęła środowiskiem naszego 
Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu, a także całą polską społecznością badaczy sto-
sunków międzynarodowych.

Pozostały po Nim wybitne dzieła, odkrywcze myśli, notatki z wykładów i semi-
nariów naukowych, wzory solidnego warsztatu badawczego i postawy rzetelności 
naukowej, a także wypromowani absolwenci, doktorzy i uczniowie, oraz wdzięczna 
pamięć tychże, Jego przyjaciół i współpracowników. Część Jego uczniów funkcjonuje 
w Zakładzie Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych, którym Profesor kiero-
wał w latach 1990–2003.

Profesor J. Kukułka z rodzinnego chłopskiego domu w Galicji wyniósł głód wie-
dzy i heroiczny wręcz upór w zdobywaniu wykształcenia w trudnych czasach okupacji 
hitlerowskiej i siermiężnej Polski w latach stalinizmu. Stopień kandydata nauk (odpo-
wiednik stopnia doktora) historycznych uzyskał w 1958 r. w Polskiej Akademii Nauk. 

Nie mogąc znaleźć pracy odpowiadającej Jego kwalifi kacjom zaangażował się 
w 1956 r. w działalność na rzecz reaktywowania Związku Młodzieży Wiejskiej. To 
związało Go z ruchem ludowym – Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, a po rozpo-
częciu transformacji ustrojowej w Polsce – z Polskim Stronnictwem Ludowym. Działal-
ność polityczna, równoległa do pracy naukowej, nie ograniczała rzetelności Jego badań 
naukowych. Mogą to w pełni potwierdzić uczestnicy prowadzonego przez Profesora 
seminarium doktorskiego i habilitacyjnego. Sam miałem takie doświadczenie z tych 
seminariów. Na seminariach naukowych i w codziennych kontaktach z Profesorem 
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ujawniało się natomiast Jego cenne doświadczenie z pracy w dyplomacji. To wzbogacało 
dowodami z praktyki polityczno-dyplomatycznej Jego publikacje, w tym teoretyczne.

Profesor J. Kukułka dołączył do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego 
w 1972 r. Sprawował różne funkcje kierownicze na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych, w tym w Instytucie Nauk Politycznych, w latach 1977–1990 był dyrek-
torem Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który współtworzył, a później pozo-
stał naukowym „guru” naszego Instytutu. Uważał, i nam, swoim uczniom, przeka-
zywał fundamentalną prawdę, że Uniwersytet i profesorowie są dla studentów. Był 
niesamowicie sumienny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wniósł wielki wkład 
w kształcenie kadr. W Jego seminariach naukowych uczestniczyli młodzi uczeni z licz-
nych uczelni spoza UW. Wypromował blisko 300 magistrów, 30 doktorów, doradzał 
w przygotowaniu i recenzował kilkadziesiąt rozpraw habilitacyjnych, przewodniczył 
komisji wydziałowej ds. awansów profesorskich, był także członkiem Komisji Senac-
kiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych UW (1999–2002). 

Najgłębszy i najtrwalszy ślad, jaki pozostawił po sobie Profesor Józef Kukułka 
stanowi jego dorobek naukowy. W bibliotekach pozostały Jego liczne pionierskie 
publikacje z historii i teorii stosunków międzynarodowych. Nowe światło na sto-
sunki polsko-francuskie po traktacie wersalskim rzuciła opublikowana w 1970 r. Jego 
rozprawa habilitacyjna Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919–1922). Pod-
stawy teorii nowej dyscypliny naukowej – nauki o stosunkach międzynarodowych 
nakreślił Profesor w opublikowanej w 1978 r. książce Problemy teorii stosunków mię-
dzynarodowych. Praca ta została przetłumaczona na język rosyjski (1980) i chiński 
(1987). Już ta publikacja sprawiła, że Jego nazwisko zaczęło być znane nie tylko 
w polskiej, ale i międzynarodowej społeczności akademickiej. W 2000 r. Profesor 
J. Kukułka dał pełny wykład ogólnej, spójnej teorii stosunków międzynarodowych, 
publikując pracę Teoria stosunków międzynarodowych. Trzy lata później wydał popu-
laryzujący Jego teorię podręcznik Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych. 
W tych publikacjach, jak i w dziesiątkach innych poświęconych różnym aspektom 
współczesnych stosunków międzynarodowych, Profesor prezentował spójne politolo-
giczne podejście, a równocześnie interdyscyplinarne ujęcie zjawisk i procesów mię-
dzynarodowych. Jego prace cechuje niezwykle konsekwentna dyscyplina metodolo-
giczna i logiczny wywód, uargumentowane sądy; inspirują one do dalszych badań. 
Niewątpliwie stanowi to wielki wkład w rozwój nauki o stosunkach międzynarodo-
wych. Profesor Kukułka sformułował twierdzenia tej nauki, takie jak: prawo interna-
cjonalizacji, prawo instytucjonalizacji, prawo oddziaływań międzynarodowych, prawo 
współzależności międzynarodowych. Analizując rozwój i zmienność stosunków mię-
dzynarodowych zauważył prawo pulsacji międzynarodowych. Poza wartością ekspla-
nacyjną publikacji  Profesora, pionierskie znaczenie ma Jego wielokrotnie wydawana 
monumentalna Historia współczesna stosunków międzynarodowych.

Profesor Kukułka nie był zwolennikiem multiplikacji swoich publikacji nauko-
wych, jeśli decydował się na napisanie artykułu czy książki, zawsze była to rzecz 
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nowa, oryginalne ujęcie, nowe opracowanie. Każda Jego większa praca przed opubli-
kowaniem była przedmiotem dyskusji na seminarium, zebraniu Zakładu czy Instytutu 
lub konferencji naukowej. Właśnie konferencje instytutowe i dyskusje w szerszym 
gronie były Jego ulubioną formą dochodzenia do twierdzeń naukowych. To dzięki 
Jego inicjatywom i wielkiemu wkładowi pracy Instytut Stosunków Międzynarodo-
wych stał się głównym akademickim ośrodkiem badań nad stosunkami międzynaro-
dowymi w Polsce.

Profesor Kukułka był bezgranicznie oddany pracy naukowej i kształceniu studen-
tów, zawsze lojalnym wobec najbliższej mu placówki naukowej i człowiekiem Uni-
wersytetu. Podejmując nowe przedsięwzięcia był odważnym romantykiem, realizując 
je – niezwykle pracowitym i rzetelnym pozytywistą. Był nieprzeciętną, wielką osobo-
wością i autorytetem naukowym. Stawiał ambitne zadania sobie i swoim najbliższym 
współpracownikom. Najbardziej wymagającym był wobec swoich uczniów. Jestem 
jednym z tych, którzy mieli zaszczyt z Nim pracować, pod Jego okiem się uczyć i na 
Nim się wzorować, a przy tym przeżywać wspaniałą przygodę intelektualną. Jestem 
dumny z tego.

Dzisiaj, 10 lat po śmierci Profesora Józefa Kukułki, możemy tylko przypomnieć 
Jego dorobek naukowy. Był to dorobek różnorodny i wielowątkowy. Niech więc odda-
wany do rąk Czytelników 50. tom periodyku Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
– „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” będzie naszym skromnym hoł-
dem dla twórczości naukowej naszego niezwykłego Profesora i Mistrza.

Wszystkim Autorom artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie, którzy 
w swojej aktywności naukowej i pracy zawodowej spotykali się z Profesorem Józefem 
Kukułką i zechcieli przyczynić się do uczczenia Jego pamięci, serdecznie dziękuję. 

Pragnę także wyrazić wdzięczność Profesorowi Stanisławowi Bieleniowi za 
pomoc w przygotowaniu specjalnego wydania oraz za 15-letnią pracę jako redaktora 
naczelnego naszego czasopisma.

Prof. dr hab. Ryszard Zięba
Kierownik Zakładu Historii i Teorii
Stosunków Międzynarodowych
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S T U D I A

MIĘDZYNARODOWE IMPLIKACJE
KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO

 1. Dwa aspekty kryzysu ukraińskiego

Termin „kryzys” wywodzi się z greckiego krísis – przesilenie. W naukach społecznych 
za kryzys uważa się sytuację, moment przełomowy lub proces, w którym w wyniku 
konfl iktu potrzeb, wartości i interesów danych podmiotów następuje zrywanie więzi 
między nimi prowadzące do konfrontacji. Towarzyszy temu wysokie napięcie emo-
cjonalne i wojna psychologiczna. Rozwijający się kryzys może doprowadzić do kon-
fl iktu zbrojnego. Natomiast kryzys rozwiązany pokojowo może stworzyć nowe ramy 
współpracy podmiotów w nim zaangażowanych. Kryzys ukraiński ma dwa aspekty: 
wewnętrzny i międzynarodowy. Do analizy tych dwóch jego aspektów należy zasto-
sować odmienne paradygmaty i podejścia teoretyczne.

1.1. Kryzys wewnętrzny

Do analizy wewnętrznego wymiaru kryzysu ukraińskiego należałoby zastosować 
podejście liberalne i konstruktywistyczne1. Pierwsze pozwala uchwycić aktualne rela-
cje między państwem a społeczeństwem Ukrainy i charakter reżimu politycznego; 
drugie ułatwia określenie tożsamości współczesnej Ukrainy jako państwa i narodu.

Kryzys wewnętrzny na Ukrainie ma charakter strukturalny i jest kryzysem wła-
dzy, ekonomicznym i społecznym. Jak pisał wiosną 2014 r. Henry Kissinger na łamach 
„Washington Post”, istota kryzysu tkwi w tym, że „polityka Ukrainy po uzyskaniu 
niepodległości w sposób wyraźny pokazuje, iż źródło problemu leży w działaniach 

1 Jako reprezentatywne dla obu podejść badawczych można uznać odpowiednio następujące prace: 
A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, „International 
Organization” 1997, t. 51, nr 4, s. 513‒553; A. Wendt, Anarchy Is What States Make of It: the Social Con-
struction of Power Politics, „International Organization” 1992, t. 46, nr 2, s. 391–425. 
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ukraińskich polityków prowadzących do narzucenia swej woli niesubordynowanym 
częściom kraju, najpierw przez jedną frakcję, potem przez drugą. To jest istotą kon-
fl iktu pomiędzy Wiktorem Janukowyczem a jego główną polityczną rywalką, Julią 
Tymoszenko. Reprezentują oni dwie części Ukrainy i nie mieli ochoty podzielić się 
władzą. […] Powinniśmy szukać drogi do pojednania, a nie do dominacji jednej ze 
stron. Rosja i Zachód oraz – szczególnie – różne frakcje na Ukrainie, nie działały 
według tej zasady. Każda ze stron pogarszała sytuację”2.

Okazało się, że po 23 latach niepodległości Ukraina ma znamiona państwa upa-
dłego. Przejęcie władzy przez opozycję polityczną i demonstrujący od końca listo-
pada 2013 r. kijowski Euromajdan obnażyły oblicze głębokiego kryzysu, a wyło-
niona metodą rewolucyjną nowa władza nie reprezentowała całego społeczeństwa, 
a nawet opozycji (brak w rządzie Arsenija Jaceniuka przedstawicieli partii Udar Wita-
lija Kłyczki), za to w rządzie znaleźli się przedstawiciele faszyzujących ugrupowań: 
Swoboda i Prawego Sektora Euromajdanu. Jak mówił dla niemieckiego radia WDR 5 
Günter Verheugen: „Problem tak naprawdę nie leży w Moskwie czy u nas [w Unii 
Europejskiej]. Problem tkwi w Kijowie, gdzie mamy pierwszy w XXI w. europejski 
rząd, w którym zasiadają faszyści” 3.

Wtórował mu w Polsce w wielu wypowiedziach ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zale-
ski, który w TVN24 mówił, że po raz pierwszy od 70 lat nacjonalistyczni pogro-
bowcy Stepana Bandery weszli do rządu, a nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było. 
To coś bardzo groźnego – zaznaczył. W gabinecie Jaceniuka znaleźli się m.in. nacjo-
naliści z Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda: Ołeksandr Sycz objął stano-
wisko wicepremiera Ukrainy, ministrem ochrony środowiska został Andrij Mochnik, 
a ministrem rolnictwa Igor Szwajka4. Podobnie krytycznie o nowej władzy na Ukra-
inie wielokrotnie publicznie wypowiadał się lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
Leszek Miller. W tym nurcie mieści się też bardzo krytyczna wypowiedź deputo-
wanego Partii Lewicowej (Die Linke) w niemieckim Bundestagu Gregora Gysiego, 
który krytykując politykę rządu Angeli Merkel wspierającą nowe władze ukraińskie 
mówił 13 marca 2014 r.: „Faszyści uzyskali ważne stanowiska w państwie. Dominują 

2 Henry Kissinger: To Settle the Ukraine Crisis, Start at the End, „The Washington Post” z 5 marca 
2014 r. Tłumaczenie na język polski zob. Jak zakończyć kryzys ukraiński, „Bibuła. Pismo niezależne” 
z 12 marca 2014 r., http://www.bibula.com/?p=73829 (06.08.2014).

3 Verheugen ostrzega przed Kijowem. „Rząd, w którym zasiadają faszyści”, TVN24 z 18 marca 2014 r. 
4 Ks. Isakowicz-Zaleski zauważył, że jeden z tych ministrów, Andrij Mochnik, „jest doskonałym 

przykładem agresji ukraińskiego nacjonalizmu, bo cztery lata temu rozbijał konferencję poświęconą ludo-
bójstwu na Wołyniu”. W opinii księdza, umocnienie się probanderowskiej partii Swoboda jest na rękę 
prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi. Polski rząd powinien popierać proeuropejskie dążenia Ukra-
iny, a jednocześnie powiedzieć wprost, że nie chce „kumania się” z nacjonalistami i banderowcami, gdyż 
to są ludzie antypolscy, nie do końca europejscy. Wyraził także obawę, że Putin wykorzysta strach przed 
ruchem banderowskim do podziału Ukrainy, a „najgorszym wariantem jest rozpad Ukrainy, bo nie będzie 
już przeciwwagi dla ukraińskiego nacjonalizmu”. Zob. „Jesteśmy na progu podziału Ukrainy”. Banderowcy 
w rządzie „to błąd”, TVN24 z 28 marca 2014 r.
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w sektorze obronnym (bezpieczeństwo państwa). A należy zauważyć: faszyści jeszcze 
nigdy w historii (w żadnym kraju) nie zrezygnowali z władzy, którą już uzyskali”5.

Także na wewnętrzne podziały na Ukrainie zwrócił uwagę dobrze znający kraje 
wschodnie były ambasador USA w ZSRR Jack Matlock. Stwierdził on, że mocno 
podzieloną wewnętrznie Ukrainę do niepodległości doprowadził sojusz „antyro-
syjskiego nacjonalizmu z zachodniej Ukrainy” z „komunistyczną nomenklaturą ze 
wschodu kraju”, gdzie mieszkańcy „są głównie rosyjskojęzyczni, ale chcieli wyjścia 
(z ZSRR), bo nie podobały im się reformy Gorbaczowa”6.

Urzędujący politycy państw zachodnich starają się nie dostrzegać, bądź baga-
telizują rozległość i głębię kryzysu wewnętrznego na Ukrainie. Nie widzą sił skraj-
nych i bagatelizują wewnętrzne przesłanki problemów tego państwa, a za całą kryzy-
sową sytuację obwiniają tylko Rosję. Wspierają politycznie nowe władze w Kijowie 
i oferują, obwarowane koniecznością przeprowadzenia drastycznych reform, obietnice 
pomocy ekonomicznej dla Ukrainy. Kryzys postrzegają przede wszystkim w katego-
riach międzynarodowych.

1.2. Kryzys międzynarodowy

Kryzys międzynarodowy, jaki obserwujemy, obecnie wyraża się w rywalizacji o Ukra-
inę przez dwa podmioty zewnętrzne, tj. Zachód (USA i UE) oraz Rosję. Wbrew domi-
nującym w Polsce przekazom medialnym i opiniom „telewizyjnych ekspertów” nie 
jest to otwarty konfl ikt militarny, między Rosją a Ukrainą, bo gdyby tak w rzeczywi-
stości było, to Ukraina nie miałaby żadnych szans, ze względu na ogromną przewagę 
wojskową Rosji. Nie jest to także konfl ikt między Rosją a NATO, bo Ukraina nie jest 
członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i na jego pomoc zbrojną nie może liczyć. 
Kryzys ukraiński jest natomiast przejawem ostrej rywalizacji geopolitycznej między 
Zachodem, a przede wszystkim, między USA a Rosją o wpływy na Ukrainie. Szcze-
gólnym, dwustronnym aspektem tego kryzysu jest ograniczony konfl ikt między Rosją 
a Ukrainą, w którym ta ostatnia utraciła Krym i zwalcza separatyzm swoich wschodnich 
obwodów – donieckiego i ługańskiego. Ukraina jest stroną poszkodowaną w całym 
tym kryzysie, a jej interesy zostały zepchnięte na drugi plan, pierwszoplanowe znacze-
nie mają interesy rywalizujących o Ukrainę mocarstw. Jak w każdym ostrym konfl ik-
cie, uczestniczące strony prowadzą wojnę psychologiczną mającą na celu przedstawie-
nie przeciwnika w jak najgorszym świetle, poprzez przypisanie mu najgorszych inten-
cji i wyszydzenie tych jego intencji. Uczestniczą w tej propagandzie politycy i usłużne 
wobec nich media. Polska odgrywa w tej kampanii propagandowej przodującą rolę.

5 Gregor Gysi: die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands auf der Krim anerkennen (13.03.2014), 
http://www.youtube.com/watch?v=EvfxQPharu0 (06.08.2014).

6 Były ambasador USA w ZSRR Jack Matlock: Ukrainie lepiej będzie bez Krymu, PAP z 21 marca 
2014 r.
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Do analizy kryzysu międzynarodowego największą przydatność eksplanacyjną 
ma teoria realizmu politycznego, w wydaniu klasycznym Hansa Morgenthaua (który 
twierdził, że „cele polityki zagranicznej muszą być defi niowane na warunkach inte-
resu narodowego”, a interesy narodowe mają „twarde jądro”)7 i Fredericka Hartmanna 
(pojęcie „żywotnych interesów”)8 oraz realizmu ofensywnego Johna Mearsheimera9. 
Jeśli te zachodnie teorie skojarzymy z przeżywającymi renesans, choć anachronicz-
nymi, analizami geopolitycznymi w Rosji, przede wszystkim za sprawą poglądów 
Aleksandra Dugina10, to dostrzeżemy przydatność kategorii siły/potęgi (power) we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych. A to znaczy, że jeśli skoncentrujemy 
się na zewnętrznym oglądzie rozwijających się dwutorowo procesów rywalizacji 
Zachodu i Rosji o Ukrainę, to powinniśmy odwołać się do klasycznej Realpolitik 
i teorii realizmu politycznego. 

Zapotrzebowanie takie ujawniają obecnie sami politycy mocarstw rywalizujących 
na obszarze poradzieckim. Przywódcy Rosji, a przede wszystkim prezydent Władi-
mir Putin, który stara się urzeczywistniać tęsknoty Rosjan do ich „podniesienia się 
z kolan” i przywrócenia dumy mocarstwowej z pozycji ich państwa. Z drugiej strony 
prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, po porażkach wojennych w Afga-
nistanie, Iraku (odziedziczonych po administracji George’a W. Busha) i Libii, a także 
prestiżowych porażkach dyplomatycznych z Rosją w sprawie Syrii11 i Iranu12, posta-
nowił wykazać się oczekiwaną przez Republikanów zdolnością do działania w spra-
wie Ukrainy. 

Także w kategoriach rywalizacji z Rosją rozumują politycy polscy i z niektó-
rych innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby uzasadnić swoją 
politykę „odpychania” Rosji od Europy przypisują jej ekspansywne zamiary i zabiegi 
o strefę wpływów w Europie Wschodniej. Czymże w takim ujęciu jest intensywne 
wspieranie prozachodnich aspiracji politycznie rozdartej Ukrainy? Czy nie jest to 
demokratyczny (liberalny) mesjanizm, pomieszany z republikańskim (realistycznym) 
dążeniem do ekspansji? Stowarzyszenie się Ukrainy z Unią Europejską, a w przy-
szłości przystąpienie do Unii, jest traktowane jako uzysk dla Zachodu kosztem Rosji? 

7 H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York 1954, s. 528; 
idem, Dilemmas of Politics, Chicago 1958, s. 65–69.

8 F. Hartmann, The Relations of Nations, New York 1962, s. 6, 14. Kategorią „żywotnych interesów” 
posługują się także badacze brytyjscy. Zob. np.: J. Frankel, National Interest, London 1970, s. 73–76; 
F.S. Northedge, The International Political System, London 1976, s. 194–197.

9 Według J. Mearsheimera, polityka wielkich mocarstw jest tragiczna, ponieważ anarchia systemu mię-
dzynarodowego zmusza je do poszukiwania dominacji kosztem innych, skazując nawet pokojowe narody 
na bezlitosną walkę o potęgę (power). Zob. idem, The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001.

10 А. Дугин, Основы геополитики, Москва 1997.
11 Chodzi o niedopuszczenie przez Rosję i Chiny do uzyskania przez USA mandatu Rady Bezpieczeń-

stwa ONZ do dokonania interwencji zbrojnej w Syrii, mającej obalić reżim Al. Asada.
12 Skłonienie przez Rosję władz Iranu do poddania międzynarodowej kontroli programu nuklearnego 

tego państwa, co nie udało się Stanom Zjednoczonym.
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Pomińmy na razie aspiracje samych Ukraińców, bo one wydają się w opinii 
zachodnich polityków w obecnej fazie kryzysu przesunięte na drugi plan. Na czoło 
wysunęła się rywalizacja z Rosją. Świadczy choćby o tym wielka akcja propagandowa 
w Polsce i USA, w której politycy i media prześcigają się w tym, kto mocniej skryty-
kuje Rosję, a zwłaszcza wyszydzi jej prezydenta – Władimira Putina13.

 2. Krótka historia kryzysu

Na szczycie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w dniach 28–29 listo-
pada 2013 r. w Wilnie Ukraina miała podpisać nową umowę o stowarzysze-
niu z UE. W parafowanym wcześniej (30 marca 2012 r.) tekście tej umowy prze-
widziano także ustanowienie pogłębionej strefy wolnego handlu. Kilka dni przed 
szczytem wileńskim rząd Ukrainy wydał (21 listopada) rozporządzenie o zawie-
szeniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Jak wyjaśnił ukra-
iński wicepremier Jurij Bojko, Ukraina zdecydowała się na taki krok, by uporać 
się z pogorszeniem relacji handlowych z Rosją oraz dlatego, że UE nie zapropo-
nowała stronie ukraińskiej zadośćuczynienia za straty, jakie mogą wyniknąć ze sto-
warzyszenia. Natomiast prezydent Wiktor Janukowycz uznał, że deklaracja Unii 
o fi nansowej pomocy dla Ukrainy w zamian za podpisanie umowy była „upokarza-
jąca”, a przez trzy lata z rzędu była podawana Ukrainie jak „cukierek w ładnym 
opakowaniu”. Pomoc warunkowano zobowiązaniem Ukrainy do podpisania porozu-
mienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). Stwierdził on otwarcie, 
że nie należy Ukrainy tak poniżać, gdyż jest poważnym europejskim krajem14.

Decyzja rządu ukraińskiego wywołała gwałtowne protesty społeczne w Kijowie 
i miastach zachodniej Ukrainy. Przerodziły się one następnie w długotrwałą okupację 
centralnego placu w Kijowie, Majdanu Niepodległości, nazwanego w wyniku tych 
demonstracji Euromajdanem. Była to największa fala gwałtownych protestów zwolen-
ników integracji z Unią Europejską od czasu „pomarańczowej rewolucji” (2004/2005). 
Początkowo demonstranci domagali się zmiany stanowiska władz Ukrainy i podpi-
sania przygotowanej umowy stowarzyszeniowej. Następnie doszły żądania zmiany 
całego systemu władzy, odwołania rządu Mykoły Azarowa i dymisji prezydenta 
Wiktora Janukowycza. Stopniowo Euromajdan radykalizował swoje postulaty, zbu-
dowano barykady i okupowano budynki administracji rządowej w Kijowie, a także 
w siedzibach administracji w zachodnich obwodach. Ton radykalnym postulatom 
 nadawało nacjonalistyczne ugrupowanie Swoboda Ołeha Tiahnyboka i radykałowie 

13 Zob. np. wypowiedź znanego ze stonowanych sądów b. premiera Polski Włodzimierza Cimosze-
wicza, który mówił w jednej ze stacji telewizyjnych, że „Rosja pokazała gębę bandziora”, a jej czołowi 
politycy kłamią, że aż rosną im nosy Pinokia. Rosja pokazała gębę bandziora, TVN24 z 5 marca 2014 r. 

14 Janukowycz: deklaracja UE była upokarzająca. Nie pozwolę, by Ukrainę ktoś poniżał, PAP, TVN24 
z 26 listopada 2013 r.
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z tzw. Prawego Sektora Euromajdanu, którego wyróżniającym się przywódcą stał się 
Dmytro Jarosz. Stopniowo demonstracje przybierały charakter antysystemowej rewo-
lucji. Prawy Sektor głosił hasła nacjonalistyczne, a niektórzy jego przywódcy formuło-
wali nawet żądania terytorialne wobec Polski (zwrotu ziemi przemyskiej i chełmskiej, 
łącznie 15 powiatów).

Zaniepokojenie demonstracjami na Ukrainie wyraziła Rosja, która uznała, że pań-
stwa zachodnie wspierają radykalne i faszyzujące grupy z zachodniej Ukrainy. Zachód 
nie chciał rozmawiać z Rosją, a wielu zachodnich polityków, w tym z Polski, uczestni-
czyło w demonstracjach na Euromajdanie. Zaprzepaszczono dobrą okazję do rozmów 
z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, choćby w trakcie Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Soczi (które politycy zachodni bojkotowali). W Rosji, ale nie tylko, formu-
łowano pytania o to, jakie były motywy Zachodu we wspieraniu protestów w Kijowie, 
skoro unikano rozmów z Rosją?

21 lutego 2014 r. mediacja ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimar-
skiego (Polski, Niemiec i Francji) doprowadziła (z udziałem – co warte zauważenia 
– przedstawiciela Rosji) do uzgodnienia porozumienia między przywódcami opozycji 
politycznej (przy akceptacji Euromajdanu) a prezydentem Wiktorem Janukowyczem. 
Następnego dnia okazało się, że Janukowycz opuścił swój urząd i wyjechał z Kijowa, 
najprawdopodobniej kierując się troską o własne życie, a władzę przejęła opozycja 
działająca pod wpływem radykałów z Euromajdanu. Zachód zaniechał realizacji z tru-
dem osiągniętego porozumienia. Słusznie więc można pod jego adresem stawiać pyta-
nie o stosunek do wywodzącej się z prawa rzymskiego zasady pacta sunt servanda.

Rada Najwyższa Ukrainy powierzyła obowiązki prezydenta swojemu przewod-
niczącemu Ołeksandrowi Turczynowowi. 23 lutego anulowała ustawę o podstawach 
polityki językowej z 2012 r. Stara ustawa nadawała uprzywilejowany status językom 
mniejszości narodowych w regionach Ukrainy o dużych skupiskach tych mniejszo-
ści, co oznaczało, że była ona korzystna dla etnicznych Rosjan zamieszkujących na 
wschodzie i południu Ukrainy. Anulowanie tej ustawy (choć nieprawomocne) wywo-
łało oburzenie w wielu regionach Ukrainy. Spotkało się także z protestem Rosji oraz 
Węgier, Słowacji, Rumunii, a nawet Bułgarii. Polskie władze nie zareagowały. 

W Kijowie dokonał się przewrót polityczny. Po kilku dniach Rada Najwyższa 
Ukrainy wyłoniła nowy rząd, na czele którego stanął jeden z liderów partii Batkiwsz-
czyna (Ojczyzna) – Arsenij Jaceniuk. Do rządu weszli działacze tej partii oraz partii 
Swoboda, a także przywódcy Euromajdanu. Poza rządem została partia Udar Wita-
lija Kłyczki – jednego z trzech liderów opozycji politycznej. Nowy rząd zwrócił się 
o pomoc do państw zachodnich i ogłosił gotowość szybkiego zawarcia umowy sto-
warzyszeniowej z UE. 

Sygnatariusze porozumienia z 21 lutego, Unia Europejska i USA, uznały nowe 
władze, zapowiedziały udzielenie Ukrainie pomocy – w tym fi nansowej – i przeszły do 
krytyki Rosji, która zdecydowanie negatywnie zareagowała na to, co się stało w Kijo-
wie. Rosja oceniła, że władzę na Ukrainie nielegalnie przejęły siły nacjonalistyczne 
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i faszystowskie, zapowiedziała także ochronę Rosjan mieszkających na Ukrainie; poli-
tycy rosyjscy prognozowali rozpad, a nawet wojnę domową na Ukrainie. 

Następnie przy udziale swoich wojsk stacjonujących w bazie marynarki wojen-
nej w Sewastopolu, Rosja wsparła secesję Krymu, zamieszkałego w większości przez 
Rosjan (58,5%). 16 marca na Krymie odbyło się referendum, w którym 96,8% spośród 
83,1% biorących udział w głosowaniu mieszkańców Krymu opowiedziało się za przy-
stąpieniem do Federacji Rosyjskiej. Oznaczało to odrzucenie propozycji pozostania 
w granicach Ukrainy w ramach poszerzonej autonomii. Dwa dni później (18 marca) 
prezydent Rosji Władimir Putin podpisał z władzami Krymu i Sewastopola umowę 
dotyczącą włączenia tych dwóch podmiotów w skład Federacji Rosyjskiej. Jeśli wie-
rzyć rosyjskim badaniom opinii publicznej, 92% Rosjan poparło tę decyzję. Umowa 
ta po zakończeniu procesu ratyfi kacyjnego weszła w życie 21 marca 2014 r.

Referendum i aneksja Krymu zostały ostro potępione przez nowe władze Ukra-
iny oraz państwa zachodnie, które zawiesiły udział Rosji w grupie G8 i nałożyły 
pierwsze sankcje, polegające na zakazie podróżowania do USA i UE oraz zamroże-
nie aktywów 33 osób odpowiedzialnych za działania podważające albo zagrażające 
integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. Sankcje te objęły 
osoby z Krymu oraz Rosji. Następnie UE i USA nakładały kolejne sankcje na Rosję, 
chcąc zmusić ją do zaprzestania wspierania separatyzmu wschodnich regionów Ukra-
iny (obwody doniecki i ługański), zamieszkałych przez ludność rosyjskojęzyczną, nie-
uznającą nowych władz w Kijowie. Zachód oskarżał Rosję o złamanie prawa między-
narodowego i eskalowanie konfl iktu na Ukrainie. W praktyce – przy braku elastycz-
ności Moskwy – prowadziło to do nowej „zimnej wojny”. USA i Unia Europejska 
zapowiedziały, a następnie stosowały kolejne sankcje ekonomiczne mające zmusić 
Rosję do ustępstw. 

Secesja i aneksja Krymu zachęciła inne regiony Ukrainy wschodniej do podję-
cia działań w celu wyjścia ze składu państwa ukraińskiego, a przynajmniej uzyskania 
w nim szerokiej autonomii. Ów separatyzm spotkał się ze wsparciem politycznym 
i wojskowym Rosji. Początkowo armia ukraińska nie prowadziła skutecznych działań 
przeciwko separatystom, a zdarzało się, że całe pododdziały tej armii przechodziły na 
stronę zbuntowanych regionów. Dopiero po wyborach prezydenckich (25 maja 2014 r., 
które wygrał w pierwszej turze oligarcha Petro Poroszenko) Ukraina – działając pod 
politycznym doradztwem i otrzymując pomoc w sprzęcie wojskowym USA i UE – 
zaczęła realnie bronić swojej integralności terytorialnej. Skutkowało to wzrastającą 
liczbą ofi ar, zwłaszcza wśród ludności cywilnej, i dużą falą uchodźców. Jak informo-
wał na początku sierpnia 2014 r. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych ds. Uchodźców (UNHCR), około 730 tys. osób opuściło w tym roku Ukrainę 
z powodu walk na wschodzie tego kraju i znalazło się w Rosji. Do prawdziwego exo-
dusu mieszkańców ze wschodniej Ukrainy, z obwodów donieckiego i ługańskiego, 
doszło w lipcu 2014 r. w obawie przed zbliżającą się ofensywą wojsk rządowych. 
Do tego należy dodać, że dalsze 117 tys. to wewnętrzni uchodźcy na Ukrainie, a ich 
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liczba zwiększała się o około 1,2 tys. osób dziennie. Raport UNHCR wskazywał, że 
sytuacja humanitarna w Doniecku i Ługańsku pogarszała się z dnia na dzień, były 
duże problemy z dostawami żywności, wody, prądu i zapewnieniem opieki medycz-
nej15. Rosja alarmowała, że władze ukraińskie, strzelając do swoich rosyjskojęzycz-
nych obywateli we wschodnich obwodach, którzy upomnieli się o swoje prawo do 
samostanowienia, doprowadziły do katastrofy humanitarnej. Zachód pozostawał głu-
chy na te doniesienia i nie podjął żadnej pomocy humanitarnej, odrzucał także postulat 
federalizacji czy decentralizacji Ukrainy, który gdyby został wcześnie zrealizowany, 
mógłby powstrzymać konfl ikt.

Kluczowe znaczenie w polityce Zachodu mają decyzje o wciągnięciu Ukrainy do 
swojej strefy wpływów oraz potępianie i „karanie” Rosji za chęć niedopuszczenia do 
tego. 21 marca 2014 r. Unia Europejska i Ukraina podpisały w Brukseli polityczną 
część umowy stowarzyszeniowej. To był symboliczny gest poparcia dla wschodniego 
sąsiada Unii i tymczasowych władz w Kijowie w trudnym dla Ukrainy czasie (po utra-
cie Krymu). Następnie nowe władze ukraińskie otrzymały wsparcie ekonomiczne od 
UE, USA i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kilka tygodni po wyborach 
nowego prezydenta Ukrainy, UE podpisała 27 czerwca 2014 r. z Ukrainą handlową 
część umowy stowarzyszeniowej.

Porozumienie o wolnym handlu UE z Ukrainą jest jednym z najbardziej ambit-
nych. Oferuje ono Ukrainie otwarcie unijnego rynku poprzez stopniowe znoszenie 
ceł i kwot oraz harmonizację z UE prawa i norm w różnych sektorach. Dzięki obni-
żonym cłom ukraińscy eksporterzy zaoszczędzą rocznie około 487 mln euro. Umowa 
ta oznacza zdecydowany wybór przez Ukrainę kierunku i rodzaju powiązań ekono-
micznych z Unią Europejską, a nie z projektowaną przez Rosję – Euroazjatycką Unią 
Gospodarczą. To implikuje poważne trudności w stosunkach handlowych z Rosją, 
pogłębiane niemal całkowitą zależnością Ukrainy od importu surowców energetycz-
nych z tego państwa. Tylko Gazprom i inni pośrednicy rosyjscy dostarczają dwie 
trzecie zużywanego na Ukrainie gazu, około 42% ukraińskiego eksportu towarów (nie 
najwyższej jakości) znajdowało w 2013 r. zbyt na rynku państw Unii Celnej (Rosja, 
Białoruś i Kazachstan), a tylko 30% na rynku UE, zaś blisko 3 mln Ukraińców praco-
wało w Rosji. Stowarzyszenie Ukrainy z UE i ustanowienie z nią unii celnej, stanęło 
w sprzeczności z możliwością utrzymania dotychczasowych powiązań ekonomicznych 
z Rosją. Do tego należy liczyć się z presją ekonomiczną i szantażem ze strony Rosji.

Kiedy wiosną 2014 r. na wschodzie Ukrainy rozpoczęła się krwawa wojna 
domowa w postawie Zachodu widoczne były dwa rodzaje działań, jedne „siłowe” 
w postaci sankcji ekonomicznych oraz wzmocnienia aktywności i obecności NATO 
w krajach środkowoeuropejskich, a także wspierania sprzętem i doradztwem rządu 
ukraińskiego, drugie – w formie rokowań z Rosją. Rezultatem zabiegów dyplomatycz-
nych było porozumienie genewskie z 17 kwietnia 2014 r. Była to wspólna deklaracja 

15 ONZ: ponad 700 tys. Ukraińców uciekło z powodu walk do Rosji, TVN24 z 5 sierpnia 2014 r.
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ministrów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, USA i Unii Europejskiej, w której 
zapowiedziano, co należy zrobić, aby doprowadzić do wygaszenia konfl iktu w połu-
dniowo-wschodniej Ukrainie. Znalazły się tam adresowane do „wszystkich stron” 
apele o powstrzymanie się od przemocy, rozbrojenie wszystkich nielegalnych grup 
zbrojnych oraz zaprzestanie okupacji budynków i miejsc publicznych, powierzenie 
misji monitorującej OBWE głównej roli w deeskalacji konfl iktu, oraz zobowiązanie 
Ukrainy do przeprowadzenia „konstytucyjnego procesu” federalizacji państwa z udzia-
łem wszystkich regionów. Oświadczenie podkreślało znaczenie ekonomicznej i fi nan-
sowej stabilności Ukrainy.

W dokumencie genewskim zabrakło, po pierwsze, odniesień do integralności tery-
torialnej Ukrainy i nienaruszalności jej granic, a więc pominięto rosyjską aneksję 
Krymu. Był to więc sukces dyplomacji rosyjskiej, a w interpretacji Moskwy ozna-
czało po prostu uznanie, że kwestia statusu Krymu została zamknięta. Po drugie, przy 
wezwaniu do deeskalacji napięć pominięto kwestię zewnętrznego wsparcia i ingeren-
cji Rosji. Choć dokument nakładał zobowiązania na Ukrainę, Rosji udało się uniknąć 
formuły „ukraiński rząd”, a znalazło się jedynie określenie „władze Ukrainy”.

Porozumienie genewskie było więc dużym sukcesem Rosji, która potem niejed-
nokrotnie się do niego odwoływała, wskazując, że żadnego z postulatów, pod którymi 
podpisał się minister spraw zagranicznych Ukrainy, jego państwo nie wykonało16.

 3. Ukraina jako przedmiot rywalizacji między
Zachodem a Rosją

3.1. Motywy stron

3.1.1. Motywy Zachodu

Stany Zjednoczone i Polska najostrzej reagują na włączenie się Rosji w wewnętrzne 
sprawy Ukrainy. Dlaczego tak się dzieje, co te państwa chcą ugrać? Odpowiedź, choć 
sformułowana na gorąco, gdy jeszcze nie są znane kulisy zachowania się obu państw, 
powinna nas prowadzić do zajrzenia do koncepcji ich polityki zagranicznej.

Stany Zjednoczone w swojej publicznie ogłoszonej w maju 2010 r. doktrynie – 
Strategia bezpieczeństwa narodowego17, nie odnoszą się do obszaru WNP, ani Ukra-
iny. A więc motywy tak aktywnego zaangażowania się Waszyngtonu w „rewolucję” na 
Ukrainie, leżą w ogólnym rozumieniu podstawowych interesów narodowych USA. Za 
takie strategia Baracka Obamy przyjmuje umacnianie: bezpieczeństwa, dobrobytu, 
wartości demokratycznych i ładu międzynarodowego. Brakuje natomiast wskazania 

16 Genewska pułapka. Jak rosyjska dyplomacja ograła Zachód i Ukrainę, TVN24 z 5 sierpnia 2014 r.
17 National Security Strategy, Seal of the President of the United States, The White House, Wash-

ington, May 2010.
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środków i metod zapewniania tych interesów. Znaczy to, że o zaangażowaniu amery-
kańskim na Ukrainie przesądza albo mesjanistyczna fantazja czy liberalne urojenie, 
zakładające uczynienie z niej demokratycznego kraju na wzór zachodni, albo bieżąca 
ocena sytuacji międzynarodowej i wskazująca na korzyści, jakie rzekomo stwarzają 
powstające kryzysy. Stwierdzenie to nie uwzględnia przyczyn kryzysu na Ukrainie 
i ewentualnej roli USA w jego wywołaniu. W trakcie kryzysu Stany Zjednoczone 
politycznie karały Rosję za ingerencję w sprawy ukraińskie, groziły Rosji sankcjami 
ekonomicznymi i jako pierwsze takie sankcje wprowadzały w życie.

Polska jest krajem bardzo aktywnie zaangażowanym w wydarzenia na Ukrainie. 
Wynika to z podstawowych założeń polityki zagranicznej, w której traktuje się umac-
nianie niepodległości i zachodniego kursu w polityce zagranicznej tego państwa jako 
jedną z podstawowych gwarancji, że Rosja nie powróci do polityki imperialnej. Rosję 
traktuje się w Polsce jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a kon-
sekwencją tego jest polityka odpychania Rosji od Europy, odgradzania jej pasem bufo-
rowym w postaci prozachodnich państw na wschodniej granicy. Stanowi to współcze-
sną realizację „idei jagiellońskiej” oraz koncepcji Juliusza Mieroszewskiego i Jerzego 
Giedroycia, razem wziętych. Wspieranie Ukrainy, które datuje się od ogłoszenia przez 
tę republikę radziecką deklaracji suwerenności w 1990 r., stanowi przede wszystkim 
instrumentalną realizację polityki antyrosyjskiej. Polska od tamtego czasu opowiada 
się za demokratyzacją Ukrainy i jej zbliżaniem do struktur europejskich i euroatlan-
tyckich. Warszawa widzi Ukrainę w Unii Europejskiej, a także w NATO. Szczególnie 
w warunkach rozwijającego się kryzysu na Ukrainie polscy politycy starają się włą-
czyć Sojusz Północnoatlantycki w sprawy tego państwa, a uzasadniają to potrzebą 
obrony przed spodziewaną lub wręcz oczekiwaną inwazją Rosji na Ukrainę. Prowa-
dząc politykę wspierania antyrosyjskiego nastawienia Ukrainy nie przeszkadzało im, 
że w Kijowie rządzili politycy łamiący reguły demokracji, praw człowieka i budowali 
swoje majątki na ogromnej korupcji w oligarchicznej gospodarce. Przymykali oczy, 
i nadal to czynią, na fakty tolerowania faszyzującego i antypolskiego nacjonalizmu 
na zachodniej Ukrainie i budowania tożsamości Ukraińców na sięganiu do wzorów 
walki z Polakami, w tym tradycji OUN-UPA i Stepana Bandery. W inspirowanej przez 
czołowych polityków propagandzie medialnej przeważa obsesyjny obraz rzekomego 
wielkiego zagrożenia, jakie stwarza polityka Rosji i jej zaangażowanie na Ukrainie. 
Polska zachowuje się tak, jakby niebawem miał rozstrzygnąć się los jej niepodległości. 
Dyplomacja polska nie stanowi czynnika łagodzącego kryzys ukraiński, wręcz prze-
ciwnie, odgrywa rolę konfl iktującą i przez to coraz mniej jej zdanie się liczy w roz-
grywającej się na Ukrainie globalnej konfrontacji mocarstw18. Polska odegrała główną 

18 Potwierdza tę ocenę fakt, że Polska, zapewne na wniosek Rosji, została wyłączona z rozmów 
międzynarodowych na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Należy to oceniać jako porażkę polskiej 
dyplomacji i „karę” za liczne nieprzemyślane antyrosyjskie wypowiedzi czołowych polskich polityków 
i ich doradców. Przykładem rozmów bez udziału Polski, a z udziałem: Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, 
było spotkanie ministrów spraw zagranicznych czterech państw w Berlinie 17 sierpnia 2014 r. Nieobecność 
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rolę w działaniach na rzecz zwiększenia zaangażowania NATO w krajach wschod-
niej fl anki oraz w doprowadzeniu do nałożenia przez UE sankcji na Rosję. Z ostat-
niego powodu ponosi duże straty w wyniku stosowania przez Zachód sankcji wobec 
Rosji, a także cierpi prestiż państwa, które nie szuka porozumienia z wielkim sąsiadem 
i świadomie wybiera porażki, zamiast racjonalnie działać na rzecz osiągnięcia korzyści.

Unia Europejska zaangażowała się w kryzys na Ukrainie jako wspólnota, która 
zainteresowana jest poszerzaniem strefy demokracji i gospodarki rynkowej. To wła-
śnie pod wpływem starań Polski, Unia uruchomiła w 2009 r. Partnerstwo Wschodnie, 
a potem zdecydowała się na zawarcie nowej umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. 
Tekst tej umowy nie przewiduje członkostwa Ukrainy w Unii. Na szczycie wileńskim 
na wniosek Francji wykreślono z preambuły tej umowy zdanie stwierdzające, że Ukra-
ina jako kraj europejski po spełnieniu odpowiednich kryteriów ma szansę przystąpie-
nia do Unii w przyszłości. Proponując Ukrainie ustanowienie pogłębionej strefy wol-
nego handlu nie zaoferowała odpowiedniej osłony fi nansowej. Oferując pomoc eko-
nomiczną za pośrednictwem MFW faktycznie antycypowała podjęcie przez Ukrainę 
kosztownych reform, na które tego kraju raczej nie stać. UE nie zaoferowała wydat-
nej pomocy fi nansowej dla Ukrainy, natomiast z propozycją taką wystąpiła Rosja. 
Dopiero po przejęciu władzy w Kijowie przez opozycję polityczną, a więc zwolen-
ników integracji Ukrainy z UE oraz narastającej presji Rosji wspierającej oderwanie 
Krymu, Bruksela przedstawiła nowemu rządowi w Kijowie ofertę pomocy w wysoko-
ści około 11 mld euro. Unia Europejska jako ugrupowanie 28 państw mających nie-
kiedy rozbieżne interesy nie była w stanie szybko nałożyć sankcji na Rosję, a bardziej 
dotkliwe restrykcje uzgodniła dopiero pod koniec lipca 2014 r. Co jest rzeczą charak-
terystyczną, nie dotyczą one odmowy importu gazu z Rosji, ani zawartych wcześniej 
kontraktów w innych dziedzinach, a niektóre państwa członkowskie Unii krytykują 
politykę sankcji wobec Rosji (np. Węgry, Słowacja).

3.1.2. Motywy Rosji

W rosyjskim myśleniu Ukraina jest traktowana jako część Rosji, tzw. Ruś Mała. Dla-
tego zachodnie próby związania Ukrainy z Unią Europejską są postrzegane jako chęć 
osłabienia Rosji i poszerzania strefy wpływów Zachodu. Rosja po części obawia się 
strat własnych po ustanowieniu strefy wolnego handlu między UE a Ukrainą19, ale 

Radosława Sikorskiego na tym spotkaniu stała się przedmiotem ostrej krytyki w Polsce. Były wicemini-
ster spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (PiS) nazwał to „klęską polskiej dyplomacji”. Natomiast 
b. premier, przewodniczący SLD, Leszek Miller, powiedział, że spotkanie w Berlinie, bez udziału Polski, 
to „duży cios w nasz prestiż”, a „tego rodzaju rozmowy powinny odbyć się w Warszawie. Bo jesteśmy 
jedynym krajem, który graniczy z Rosją i Ukrainą”, TVPInfo, TVN24, IAR z 17 sierpnia 2014 r.

19 Prezydent Rosji na spotkaniu w Mińsku (26 sierpnia 2014 r.) na szczycie UE i Unii Celnej Rosji, 
Kazachstanu i Białorusi z udziałem prezydenta Ukrainy, wypowiadając się na temat umowy stowarzy-
szeniowej Ukraina–UE, zapewnił, że Moskwa „zawsze szanowała i szanuje” wybory innych krajów, 
ale te wybory nie powinny się odbywać kosztem innych krajów. Według niego, z powodu podpisania 
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przede wszystkim nie godzi się na geopolityczne związanie Ukrainy z Zachodem. 
Dlatego też, gdy 22 lutego 2014 r. władzę przejęły w Kijowie antyrosyjskie nacjona-
listyczne siły prozachodnie, Moskwa przystąpiła do działania. Rosja, przeciwstawiając 
się „ekspansji” Zachodu, postanowiła zachować swoje wpływy na Ukrainie i dokonać 
korekty podziału ZSRR w 1991 r., poprzez „zbieranie” ziem rosyjskich” i ochronę 
mniejszości rosyjskiej rozsianej w innych krajach poradzieckich, w tym na Ukrainie, 
gdzie mieszka 8,3 mln Rosjan.

3.2. Płaszczyzny rywalizacji

3.2.1. Rywalizacja o strefy wpływów

Zachód i Rosja rywalizujące o strefę wpływów na Ukrainie do tego się nie przyznają, 
a swoją politykę przedstawiają stosując różne uzasadnienia.

Stany Zjednoczone, Polska i Unia Europejska mówią o wspieraniu demokratycz-
nego i prozachodniego wyboru samych Ukraińców, a trwające przez kilka miesięcy 
(od końca listopada 2013 r.) demonstracje na kijowskim Euromajdanie miały być 
koronnym argumentem za takim wyborem Ukrainy. Brakuje natomiast informacji, 
czy państwa zachodnie brały udział w przygotowaniu i prowadzeniu tych demon-
stracji, a następnie na czym polega konkretna pomoc Zachodu dla nowych ukraiń-
skich sił rządowych w prowadzonej akcji pacyfi kacyjnej (tzw. operacji antyterrory-
stycznej) przeciwko separatystom we wschodnich obwodach Ukrainy. Po zwycięstwie 
„pomarańczowej rewolucji” okazało się, że taka pomoc, w tym fi nansowa, płynęła 
na Ukrainę. Odpowiedzi wymaga więc pytanie, czy tym razem było podobnie, czy 
inaczej. Niejasne w tym kontekście jest, dlaczego rząd RP nie zareagował żadną 
notą dyplomatyczną na publicznie wypowiedziane (4 marca 2014 r.) przez prezy-
denta Rosji W. Putina oskarżenie wobec Polski (i Litwy) o szkolenie uzbrojonych
grup Euromajdanu20. 

Głównym instrumentem i zarazem argumentem polityki Zachodu wobec Ukrainy 
była przygotowana, a następnie podpisana umowa o stowarzyszeniu i pogłębionej stre-
fi e wolnego handlu między UE a Ukrainą. Zachód opowiada się więc za rozprzestrze-
nieniem na Ukrainę liberalnych wzorców ustrojowych, demokracji, praw człowieka 
i gospodarki rynkowej. Podjęcie przez nowe władze ukraińskie tej oferty oznacza, że 
w jakiejś perspektywie Ukraina może stać się „przedpokojem” salonu europejskiego, 
a politycznie częścią Zachodu.

przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE, Rosja straci ponad 100 mld rubli (około 2,1 mld euro).
Oświadczył też, że objęta sankcjami żywność z krajów UE trafi a do Rosji przez Białoruś, PAP, Reuters, 
TVN24.pl z 26 sierpnia 2014 r.

20 Według Putina protestujący w Kijowie byli szkoleni w przygranicznych bazach na Litwie, w Polsce 
i na samej Ukrainie. Informacjom tym zaprzeczył rzecznik polskiego MON na twitterze. Zob. Świat: Rosja 
oskarża Polskę o szkolenie euromajdanowców, IAR z 4 marca 2014 r.
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Jak publicznie ocenił ambasador Indii w Moskwie, b. wiceminister spraw zagra-
nicznych, Kanwal Sibal, USA i UE, chcąc utrzymać przywództwo Zachodu uciekają 
się do wywoływania kryzysów „do destabilizacji stosunków Rosji z takimi krajami, 
jak Ukraina; wykorzystywały w tym celu instrumenty praw człowieka i demokracji”. 
Indyjski dyplomata zauważył, że „fi kcją są twierdzenia, jakoby Zachód zawsze odpo-
wiedzialnie działał w interesie pokoju i stabilizacji, w odróżnieniu od niedemokratycz-
nych, autorytarnych reżimów, jak i to, że jego dążenie do rozprzestrzeniania demo-
kracji i praw człowieka jest ukierunkowane na to, aby świat uczynić lepszym i bez-
pieczniejszym”. Sibal pisał: „Potępiając działania Rosji na Ukrainie, Zachód znowu 
pretenduje do tego, by występować w imieniu »społeczności międzynarodowej«, igno-
rując przy tym stanowiska Indii i Chin”. Tymczasem „Indie uznają uzasadnione inte-
resy Rosji na Ukrainie”. Dalej zaznaczył, że w kontekście Ukrainy, to „Zachód stwarza 
przesłanki dla nowej »zimnej wojny« w Europie, dążąc do strategicznego osłabienia 
i tak już osłabionej poradzieckiej Rosji”21.

Rosja, korzystając z rozpoczętej przez Zachód ekspansji na Wschód, postano-
wiła nie tylko przeciwstawić się politycznie, ale wsparła secesję Krymu. Dokonana 
przez Rosję aneksja tego terytorium, ostro potępiona przez Zachód jako agresja, sta-
nowi poważny jej nabytek o wielkim znaczeniu strategicznym; daje bowiem swobodę 
operowania Flocie Czarnomorskiej stacjonującej w Sewastopolu. Władze w Kijowie 
obawiają się, że secesja Krymu może stanowić precedens zachęcający do dalszego 
okrojenia Ukrainy ze wschodnich i południowych ziem zamieszkałych przez liczną 
mniejszość rosyjską i Ukraińców obawiających się nacjonalistów z zachodniej Ukra-
iny. Gdy Rosja otwarcie naruszyła porządek międzynarodowy w Europie Wschodniej, 
właściwie uszło to jej bezkarnie. Zachód, w tym Unia Europejska jako całość, nie 
jest w stanie skutecznie jej ukarać, ani presją polityczną, ani stosując sankcje ekono-
miczne, bo będą one miały skutki obosieczne. Rosja skorzystała z precedensów bez-
prawnego wspierania przez Zachód secesji Kosowa z Serbii, a nawet z sytuacji prokla-
mowania niepodległości przez Ukrainę w trakcie rozpadu ZSRR (gdy bez zgody Rosji 
przekazano „rosyjski Krym” i Sewastopol Ukrainie). Prezydent Putin po podpisaniu 
umowy o włączeniu Półwyspu Krymskiego w skład Federacji Rosyjskiej uzasadnił to 
dwoma argumentami: pierwszy to – realizacja prawa mieszkańców tego terytorium do 
samostanowienia, a drugi – zapobieżenie przejęciu bazy w Sewastopolu przez NATO, 
które już kiedyś zapowiedziało rozszerzenie się o Ukrainę. Zapewnił przy tej okazji, 
że Rosja nie planuje dalszego rozbioru Ukrainy, a stosunki „z bratnim narodem ukra-
ińskim” zawsze będą miały dla Rosji kluczowe znaczenie22.

21 Kryzys na Ukrainie. Indyjski polityk krytykuje USA i Unię Europejską, TVN24 z 25 marca 2014 r. 
Zob. także Kanwal Sibal on How the US Bungled in Ukraine, „India Today” z 11 marca 2014 r., http://
indiatoday.intoday.in/story/ukraine-crisis-russia-americs-europe-association-agreement-orange-revolution-
ukrainian-forces/1/347755.html (06.08.2014).

22 Orędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z 18 marca 2014 r., www.konserwatyzm.pl
(06.09.2014).
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Aneksja Krymu, pomimo ostrego potępienia, od początku znalazła akcepta-
cję w świecie. Dwaj byli kanclerze Niemiec Gerhard Schröder i Helmut Schmidt 
i b. ambasador USA w ZSRR Jack Matlock wyrazili zrozumienie dla tego działa-
nia23. Podobnie wypowiedział się cytowany wyżej dyplomata indyjski Sibal i indyj-
skie MSZ w wydanym oświadczeniu. Z kolei Chiny ogłosiły, że uznają integralność 
terytorialną Ukrainy, ale jednocześnie podkreśliły, że nie mieszają się w wewnętrzne 
sprawy innych państw24.

3.2.2. Rywalizacja militarno-strategiczna

USA i niektóre państwa członkowskie UE, zabiegając o przyciągnięcie Ukrainy do sie-
bie, zakładają włączenie jej kiedyś do UE, a także mogą powrócić do wcześniejszych 
zamierzeń przyjęcia Ukrainy do NATO (decyzja szczytu bukareszteńskiego z kwietnia 
2008 r.). O tę drugą akcesję zabiega Polska, a także inni odczuwający zagrożenie ze 
strony Rosji nowi członkowie Sojuszu z Europy Środkowej. Jeśli Ukraina pomyślnie 
związałaby się z Zachodem, oznaczałoby to realizację zapowiadanej przez ukraińskich 
„zachidników” idei przystąpienia do UE, a także do NATO – przede wszystkim w celu 
uzyskania gwarancji obrony przed niegodzącą się na to Rosją.

Rosja, która za przywództwa Władimira Putina realizuje projekt „zbierania ziem 
rosyjskich” i odbudowy swojej pozycji mocarstwowej zakłada także rywalizację woj-
skowo-strategiczną. Po pierwsze, w celach obronnych, a po drugie – dla prewencji 
lub uprzedzenia rozszerzenia na Ukrainę obecności wojskowej NATO i USA. Prezy-
dent Putin mówił wyraźnie w Dumie Państwowej o tym, że „przyjmując z powrotem” 
Sewastopol, Rosji chodzi o to, aby tam nie mogli stacjonować żołnierze NATO25. 
Wreszcie, jak pokazał przykład aneksji Krymu, Rosja potrafi  skutecznie posłużyć się 
lokalną „samoobroną” (tzw. zielonymi ludzikami, czyli żołnierzami bez oznakowania) 
dla realizacji swojej polityki aneksji.

23 Zob.: Helmut Schmidt: działania Putina na Krymie „całkowicie zrozumiałe”, sankcje to „głu-
pota”, TVN24 z 26 marca 2014 r.; Były ambasador USA w ZSRR Jack Matlock: Ukrainie lepiej będzie 
bez Krymu...

24 Znawca problematyki chińskiej Bogdan Góralczyk na pytanie dziennikarza o to, czy można wyod-
rębnić jednoznaczną pozycję Chin w sprawie konfl iktu na Krymie? odpowiedział następująco: „Chiny 
wyraźnie grają na kilku »fortepianach«. »I fortepian« – dopóki Chiny są w BRICS, nigdy otwarcie nie potę-
pią Rosji, z której importują ropę, gaz, a także drewno. Dlatego zgodnie skrytykowały pomysł wykluczenia 
Moskwy z kolejnego szczytu G20. »II fortepian« – to aneksja Krymu w kontekście integralności teryto-
rialnej wszystkich państw, za którą Pekin opowiada się od kilkunastu lat. Chiny wychodzą tu z własnego 
narodowego interesu – mają na swoim terytorium Tybet i Xinjiang, gdzie istnieją ośrodki separatyzmu. 
»III fortepian« – to niedokończona kwestia pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, która też ma znaczenie 
w związku z Krymem”. Zob. Prof. Bogdan Góralczyk dla WP.PL: rok 2014 może być początkiem nowego 
ładu na świecie, WP.PL z 31 marca 2014 r.

25 Orędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z 18 marca 2014 r.
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3.2.3. Rywalizacja ekonomiczna

Zachód, decydując się na ustanowienie pogłębionej strefy wolnego handlu z Ukrainą, 
zmierza związać to państwo ze wspólnym rynkiem Unii Europejskiej, a w perspek-
tywie z transatlantycką strefą wolnego handlu. Interes Zachodu zakłada pozyskanie 
48 mln ukraińskich konsumentów do tego wspólnego rynku. Należy używać terminu 
„konsumentów”, bo trudno wyobrazić sobie, aby towary ukraińskie w dającej się prze-
widzieć perspektywie mogły swobodnie konkurować na wspólnym rynku europejskim.

Rosja wysunęła kontrpropozycję w postaci włączenia Ukrainy do planowanej 
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, mającej powstać na bazie obecnej Unii Celnej 
Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Warto w tym miejscu zauważyć, że oferta rosyjska 
– choć długofalowo mniej atrakcyjna – wydawała się optymalna dla Ukrainy bory-
kającej się z wielkimi problemami ekonomicznymi. Do tego Rosja ma jeden silny 
atut – jest największym dostawcą surowców energetycznych dla Ukrainy i wiel-
kim odbiorcą jej eksportu (łącznie w 2013 r. na rynki Unii Celnej trafi ało 42%
eksportu ukraińskiego).

 4. Konsekwencje kryzysu

4.1. Dla Ukrainy

„Rewolucja zimowa” na Ukrainie i ingerencja Rosji w jej sprawy wewnętrzne wzmoc-
niły etniczność Ukraińców. W obliczu zagrożenia ze wschodu i wsparcia ze strony 
państw zachodnich Ukraińcy mocniej poczuli swoją tożsamość narodowo-państwową, 
która dotychczas była silna tylko w zachodnich obwodach.

Euforia ze zwycięstwa kijowskiego Euromajdanu była wielka, zwłaszcza że 
demonstrantom udało się doprowadzić do obalenia jednej z największych europej-
skich satrapii. Ukraińcy ponieśli jednak wysokie koszty tej rewolucji. Około 100 osób 
straciło życie na kijowskim Euromajdanie, a kilkaset zostało rannych; natomiast liczba 
ofi ar walk na wschodzie Ukrainy była szacowana na początku września 2014 r. na 
ponad 3 tys. zabitych żołnierzy i około 500 cywilów oraz blisko 5 tys. rannych26. 
Dużo straciła gospodarka tego państwa w wyniku kilku miesięcy przerw w pracy, 
dezorganizacji produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji i handlu. Niewydolna gospodarka 
pogrążyła się w kryzysie, poważnie zagrożony jest system świadczeń społecznych. 
Niewątpliwie koszty codziennego utrzymania będą nadal wzrastać. Warto wiedzieć, 
że społeczeństwo ukraińskie żyje na bardzo niskim poziomie. Średnia płaca stanowi 
niewiele ponad jedną czwartą średniej płacy w Polsce, a generalnie na Ukrainie panuje 
bieda. Ukraińcom są potrzebne duże pieniądze, aby uratować fi nanse państwa. USA 

26 Do tego trzeba doliczyć 298 zabitych w pasażerów malezyjskich linii lotniczych, zestrzelonych 
17 lipca 2014 r. przez separatystów nad wschodnią Ukrainą.
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i Unia Europejska zaoferowały w lutym 2014 r. nowym władzom Ukrainy odpowied-
nio 2 mld USD i około 1,6 mld euro doraźnej pomocy, która jedynie posłużyła na 
pokrycie najpilniejszych potrzeb państwa do wyborów prezydenckich. 

Po przyjęciu przez Ukrainę pakietu antykryzysowego i nowelizacji budżetu prak-
tycznie możliwe stało się udzielenie jej pomocy fi nansowej przez Zachód (MFW, 
UE, USA i inne kraje), której łączna wartość może wynieść 27 mld USD w latach 
2014–2015. Jednak uruchomienie kredytu MFW, tak istotnego dla obsługi dużego 
zadłużenia zagranicznego Ukrainy, jest uwarunkowane realizacją przez rząd planów 
stabilizacji fi nansów publicznych, zakładających głębokie cięcia wydatków socjal-
nych i duże podwyżki cen urzędowych (np. gazu). To raczej grozi pogorszeniem się 
nastrojów społecznych i wybuchem protestów. Nie wystąpiło to w trakcie wyborów 
prezydenckich w maju 2014 r., ale rząd A. Jaceniuka już w lipcu tego roku był bliski 
dymisji, ze względu na wyjście z koalicji rządowej ugrupowania nacjonalistycznego 
Swoboda (Ołeha Tiahnyboka) i Udaru (Witalija Kłyczki)27. Miesiąc później prezydent 
Poroszenko wydał dekret o rozwiązaniu Rady Najwyższej i zarządził wybory parla-
mentarne na 26 października 2014 r. Wybory te wygrały ugrupowania proeuropej-
skie Blok Petra Poroszenki, Front Ludowy (Arsenija Jaceniuka) i Samopomoc mera 
Lwowa Andrija Sadowego, które łącznie zdobyły większość mandatów w Radzie Naj-
wyższej. Wybory nie odbyły się na zajętym przez Rosję Krymie i w niektórych regio-
nach Donbasu na wschodzie kraju, kontrolowanych przez prorosyjskich rebeliantów. 
Tamtejsza ludność kontynuowała działania na rzecz integracji z Rosją.

Jest wielkim wyzwaniem dla Ukrainy, czy udźwignie ciężar reform rynkowych, 
które podpisana z UE umowa stowarzyszeniowa implikuje. Do tego społeczeństwo 
ukraińskie jest zmęczone trwającym kryzysem i wojną domową we wschodnich regio-
nach. Nie wiadomo więc, czy nie do końca klarowna perspektywa europejskiego 
wyboru zdoła przekonać to społeczeństwo do udźwignięcia kosztów niezbędnych 
społecznie reform. Często przywoływane przez naszych polityków analogie do sytu-
acji w Polsce w czasie przyjmowania planu Balcerowicza wydają się mało adekwatne 
do sytuacji ukraińskiej. Polacy już w grudniu 1991 r. uzyskali od ówczesnej Wspól-
noty Europejskiej wyraźną obietnicę członkostwa, natomiast Ukraińcy takiej oferty 
nie otrzymali, a muszą dodatkowo stawić czoła presji ekonomicznej ze strony Rosji.

Kluczowe znaczenie dla sytuacji ekonomicznej Ukrainy i jej stowarzyszenia 
z Unią Europejską mają stosunki z Federacją Rosyjską, która wykorzystuje jako narzę-
dzia wpływu presję ekonomiczną. Rosja wypowiedziała dotychczasowe umowy dające 
Ukrainie rabaty cenowe na zakup gazu, co w rezultacie sprawiło, że cena dostar-
czanego gazu wzrosła od 1 kwietnia 2014 r. z 268,5 USD do 485 USD za 1000 m3.

27 Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła 31 lipca 2014 r. wniosek o dymisję premiera Arsenija Jaceniuka 
i zatwierdziła proponowane przez rząd poprawki budżetowe dotyczące zwiększenia fi nansowania armii wal-
czącej z separatystami na wschodzie kraju. Deputowani zgodzili się m.in. na wprowadzenie 1,5-procento-
wego „podatku wojennego” od dochodów osób fi zycznych. Wcześniej do jednomyślności wezwał prezydent 
Ukrainy Petro Poroszenko. Ukraiński parlament odrzucił dymisję Jaceniuka, TVN24 z 31 lipca 2014 r.
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Rząd Ukrainy nie zgodził się na tę skokową zwyżkę ceny, jako nie do udźwignięcia 
dla ukraińskiej gospodarki. Równocześnie Rosja wprowadzała embargo na wybrane 
towary eksportowane przez Ukrainę. Jak pisze analityk Ośrodka Studiów Wschod-
nich, wprawdzie wzajemna wymiana handlowa maleje od dwóch lat, jednak praw-
dziwe załamanie nastąpiło w styczniu 2014 r., gdy „ukraiński eksport do Rosji spadł 
aż o 32,6%. Najtrudniejsza sytuacja panuje w ukraińskim przemyśle maszynowym, 
skoncentrowanym na wschodzie kraju. Produkcja ukraińskich zakładów taboru kole-
jowego – zorientowana głównie na rynki rosyjskie – spadła w pierwszych dwóch 
miesiącach aż o 85%, co wiązało się z ograniczeniem zamówień ze strony Rosji. 
Na początku marca przedstawiciele władz miasta Doniecka informowali, że tam-
tejsze zakłady pracują z tego powodu na 5–50% swoich mocy wytwórczych”28. Ta 
sytuacja jest niejako nieunikniona, zwłaszcza po podpisaniu przez Ukrainę układu 
o stowarzyszeniu z UE. Ukraina wybrała – bez porozumienia z Rosją – konkurencyjną 
opcję geopolityczną, przewidującą ustanowienie nowej strefy wolnego handlu, w któ-
rej Rosja nie uczestniczy. Rosja konsekwentnie realizuje Realpolitik, a przecież tego
należało się spodziewać.

Ukrainę czekają także poważne perturbacje polityczne. Sformułowany naprędce 
pod naciskiem Euromajdanu rząd Jaceniuka z trudem sprawował władzę poza Kijo-
wem. Nastąpił upadek struktur skorumpowanego państwa ukraińskiego. Nowa władza 
w Kijowie natrafi a nawet po wyborach parlamentarnych, poważne problemy poli-
tyczne. Rozdmuchane przez kilkumiesięczne demonstracje oczekiwania radykałów 
trudne są do zrealizowania. Nieuchronne pogarszanie się sytuacji gospodarczej wzmac-
niać będzie populistów, radykałów i nacjonalistów. Do tego secesja Krymu i separa-
tyzm na wschodzie państwa, wspierany przez Rosję, stanowią największe zagrożenie 
dla nowej władzy w Kijowie. Warto pamiętać, że od początków niepodległości Ukra-
ina była zróżnicowana pod względem postaw politycznych; ludność zachodnich tere-
nów reprezentuje postawy nacjonalistyczne i proeuropejskie, natomiast mieszkańcy 
obwodów wschodnich i południowych obawiają się proeuropejskiego kursu nowej 
władzy, którą w ślad za propagandą Moskwy uważają za władzę faszystowską; ina-
czej postrzegają Rosję – jako mniejsze zagrożenie lub nawet jako bratnie państwo, 
a wielu z nich nawet wyobraża sobie reintegrację z Rosją. Te i inne zróżnicowania 
przemawiają za potrzebą federalizacji Ukrainy.

O tym, jak sytuacja na Ukrainie jest poważna świadczy także pojawianie się bar-
dzo nieodpowiedzialnych pomysłów obecnie rządzących sił pragnących dostępu do 
broni jądrowej. Deputowani partii Batkiwszczyna i Udar złożyli w marcu 2014 r. pro-
jekt ustawy o wypowiedzeniu Układu o nieproliferacji broni jądrowej (NPT) z lipca 
1968 r.29 Warto w tym miejscu przypomnieć, na jakie kłopoty w stosunkach z Zacho-

28 A. Sarna, Gospodarka Ukrainy: między oczekiwaną pomocą Zachodu a realnymi sankcjami Rosji, 
„Analizy OSW” z 9 kwietnia 2014 r. 

29 25 marca 2014 r. rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Jewhen Perebyjnis oświad-
czył, że jego kraj nie planuje powrotu do statusu państwa z bronią jądrową.
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dem natrafi ała Ukraina w pierwszych latach niepodległości, kiedy zatrzymywała na 
swoim terytorium (do połowy 1996 r.) poradziecką broń jądrową30.

4.2. Dla Polski

Polska od kilku lat aktywnie działała na rzecz doprowadzenia do zawarcia przez Unię 
Europejską umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. W czasie głębokiego kryzysu poli-
tycznego u wschodniego sąsiada sytuacja wymknęła się spod kontroli i doszło do 
przewrotu politycznego na Ukrainie. Po włączeniu się Rosji do rozgrywki geopo-
litycznej o Ukrainę wybuchł poważny kryzys na skalę euroatlantycką. Trzy główne 
konsekwencje dotyczą Polski.

Pierwsza, oznacza niebezpieczne zaostrzenie sytuacji międzynarodowej z poważ-
nymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa Polski. Zmienia się geopolityka w tej części 
Europy, bezpośrednio za wschodnią granicą. Polscy politycy w swoich, w większości 
uproszczonych i nieuzasadnionych, ocenach uznają za główne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa narodowego interwencję Rosji w sprawy ukraińskie. Dlatego rząd wspierany 
przez opozycję polityczną, z lewa i prawa, wykorzystał sytuację dla wzmacniania soli-
darności w ramach NATO i Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk i minister spraw 
zagranicznych Radosław Sikorski prowadzili usilne zabiegi o nałożenie przez Zachód 
sankcji na Rosję. Kolejno wprowadzane od marca 2014 r. sankcje ekonomiczne są 
przedstawiane przez rząd jako dobry krok w procesie umacniania solidarności europej-
skiej i atlantyckiej. Przy okazji Polska uzyskała potwierdzenie przez NATO i USA gwa-
rancji bezpieczeństwa zawartych w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Sym-
boliczny charakter ma w tym względzie wysłanie do Polski przez Stany Zjednoczone 
12 dodatkowych samolotów F-16 czy wizyta w Warszawie wiceprezydenta Joe Bidena 
(18 marca 2014 r.). Polska postawiła na militaryzację swojej polityki bezpieczeństwa, 
co znalazło doktrynalne uzasadnienie w zatwierdzonej przez prezydenta (5 listopada 
2014 r.) nowej Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, w której po raz pierwszy od 
1989 r. ofi cjalnie wskazano, że może nam grozić wojna, z powodu działań Rosji. Pod-
kreślono, że odbudowywanie mocarstwowej pozycji przez Rosję kosztem jej otocze-
nia oraz nasilenie przez nią polityki konfrontacyjnej, czego przykładem jest konfl ikt z 
Ukrainą, w tym aneksja Krymu, negatywnie rzutują na stan bezpieczeństwa w regionie.

Druga konsekwencja odnosi się do roli międzynarodowej Polski, na wzrost któ-
rej wskazują politycy i media masowe. Niewątpliwie Polska miała znaczny udział 
w inspirowaniu i wspieraniu ukraińskich aspiracji europejskich i kijowskiego Euro-
majdanu. Gdyby doszło do zrealizowania porozumienia z 21 lutego, polski minister 
spraw zagranicznych miałby powody do dumy, a o Polsce mówiono by z uznaniem 
na Ukrainie, w USA i UE oraz w Rosji. Stało się inaczej. Nie powtórzono na Ukrainie 

30 Zob. P. van Ham, Ukraine, Russia and European Security: Implications for Western Policy, „Chail-
lot Papers” 13 lutego 1994 r., s. 13–14.
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doświadczeń polskiego „okrągłego stołu” z 1989 r. Zrewoltowany Euromajdan odrzu-
cił porozumienie z Janukowyczem. Od tego czasu polscy przywódcy skoncentrowali 
się na funkcji negatywnej, wspieraniu nielegalnej, rewolucyjnej władzy w Kijowie, 
potępianiu rosyjskiej ingerencji i organizowaniu sankcji Zachodu przeciw Rosji. To nie 
jest rola, która pozytywnie utrwali się w pamięci Europejczyków. Polska nie wystę-
puje jako państwo szukające porozumienia w sprawie ukraińskiej. Z prezydentem 
Rosji, Władimirem Putinem rozmawiali telefonicznie prezydent USA Barack Obama 
i kanclerz Niemiec Angela Merkel, a z szefem dyplomacji rosyjskiej Siergiejem Ław-
rowem różni rozmówcy z Zachodu. Polscy politycy, prezydent Bronisław Komorow-
ski, premier Donald Tusk czy minister Radosław Sikorski nie rozmawiali ze swoimi 
odpowiednikami z Rosji. Znaczyć to może, że nasi politycy nie liczą się w poszu-
kiwaniach pokojowego rozwiązania kryzysu na Wschodzie. Dotychczasowy rozwój 
tego kryzysu nie wróży dobrze przyszłym stosunkom Polski z Rosją. Konfl ikt prędzej 
czy później jakoś się rozwiąże, lecz bez polskiego udziału. A współżyć z Rosją trzeba 
będzie. Jesteśmy sąsiadami, mieliśmy do niedawna dużą wymianę handlową. Obyśmy 
nie musieli zapłacić zbyt wygórowanej ceny za swoje zaangażowanie na Ukrainie, 
a że jakiś rachunek Rosja nam wystawi, to raczej nie trudne jest do przewidzenia. 
Właściwie w sierpniu 2014 r. zaczęła już to robić, wprowadzając embargo na import 
polskich warzyw i owoców. Następnie stosowała dalsze kosztowne sposoby „kara-
nia” Polski, ale bez decydowania się przez Rosję na agresję na polskie terytorium31.

Trzecia, istotna konsekwencja będzie mieć charakter długofalowy. Polska jest 
sąsiadem bardzo niestabilnego państwa ukraińskiego. Tutaj nie tylko chodzi o olbrzy-
mie problemy gospodarcze Ukrainy ze skutkami społecznymi, choćby w postaci 
możliwej presji migracyjnej na Polskę, ale także o niestabilność polityczną, która 
będzie generować przetasowania na ukraińskiej scenie politycznej. Trudno zgodzić się 
z Donaldem Tuskiem, bagatelizującym ukraiński nacjonalizm skrajnych sił politycz-
nych, które formułują antypolskie żądania. O ile nie musimy się obawiać niemożli-
wych do zrealizowania roszczeń terytorialnych zgłaszanych przez przywódców Pra-
wego Sektora Euromajdanu i ugrupowania Swoboda, o tyle należałoby zadbać o prawa 

31 Były wiceminister obrony narodowej RP gen. Waldemar Skrzypczak powiedział, że nie należy 
straszyć społeczeństwa polskiego tym, że Rosja zdecyduje się na wojnę z Polską i NATO. Natomiast 
należy mieć na względzie, że rosyjska „Niechęć do Polaków jest dziedziczona. Tak było zawsze. Rosjanie 
pamiętają rok 1612 i 1920 i wiele innych rzeczy, bo zawsze byliśmy ich wrogiem. Wśród państw Zachodu, 
Putin traktuje Polskę jako największego wroga, bo byliśmy liderem wspierania Ukrainy. My namawialiśmy 
Zachód, aby się Putinowi przeciwstawić. Teraz musimy być w tym konsekwentni, bo Putin nam tego nie 
wybaczy, może inaczej – on nam tego nie zapomni”. Zob. Gen. Waldemar Skrzypczak: retoryka straszenia 
społeczeństwa polskiego wojną jest nie na miejscu, TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, WP.PL z 6 sierp-
nia 2014 r. Występując na konferencji prasowej 6 sierpnia 2014 r. premier Donald Tusk powiedział, że są 
powody, by przypuszczać, że zagrożenie bezpośrednią interwencją Rosji na Ukrainie jest większe niż jesz-
cze kilkanaście dni temu przed ofensywą ukraińskich sił rządowych na wschodzie kraju. Jednak podkreślił, 
że obecnie nic nie wskazuje na to, by Polska miała stać się przedmiotem takiej agresji. Donald Tusk: zagro-
żenie interwencją Rosji na Ukrainie jest obecnie większe niż kilkanaście dni temu, PAP z 6 sierpnia 2014 r.
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i potrzeby mniejszości polskiej na Ukrainie, choćby w zakresie prawa posługiwania się 
językiem polskim. Oby rząd Polski nie musiał przywoływać nowe władze Ukrainy do 
respektowania postanowień artykułu 11 Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 
stosunkach i współpracy z maja 1992 r. Ukraina, niezależnie od rozwoju sytuacji, 
nadal będzie trudnym sąsiadem Polski, a jej problemy wewnętrzne będą niewątpliwie 
stawiać Polskę przed dużymi wyzwaniami. W tym miejscu nie należy nawet rozpa-
trywać – ze względu na odległość w czasie – możliwości integracji Ukrainy z Unią 
Europejską, która kiedyś stworzyłaby innej natury wyzwania dla Polski32. 

4.3. Dla porządku międzynarodowego

Kryzys ukraiński pokazał z całą ostrością, że pozimnowojenny porządek międzynaro-
dowy wymaga przewartościowania, a nawet poważnych korekt. 

Po pierwsze, rozpad ZSRR zaowocował powstaniem 15 nowych państw stworzo-
nych na zasadzie uti possidetis, czyli w granicach, niekiedy sztucznych, jakie istniały 
między republikami radzieckimi. W rezultacie prawo do samostanowienia narodów nie 
zostało w pełni zrealizowane. Poza Rosją pozostało około 25 mln Rosjan, w tym około 
12 mln na Ukrainie. W 2013 r. było w tym kraju 8,3 mln Rosjan, na samym Półwyspie 
Krymskim zamieszkuje ich 1,6 mln. Niedokończony proces realizacji prawa narodów 
do samostanowienia stwarza wyzwania, a jak widać na przykładzie Krymu, nawet 
zagrożenia dla stabilności międzynarodowej. Dążenie do zrealizowania tego prawa stoi 
w konfl ikcie z zasadą integralności terytorialnej państw i bywa wykorzystywane przez 
mocarstwa do polityki rywalizacji geopolitycznej. Rosja wykorzystała przewrót poli-
tyczny na Ukrainie do przyłączenia (aneksji) Krymu, powołując się na prawo między-
narodowe (prawo do samostanowienia) i precedensy stworzone przez Zachód, który 
wsparł i uznał secesję Kosowa ze składu Serbii. Pomagając mieszkańcom Krymu w reali-
zacji ich prawa do samostanowienia, Moskwa „zapomniała”, że o takie prawo zbrojnie 
upominali się Czeczeni, których aspiracje niepodległościowe siłą zostały stłumione. 
Z kolei Zachód, potępiając rebeliantów na wschodzie Ukrainy i odmawiając im prawa 
do secesji, zachowywał się stronniczo. Przyzwalał, a nawet zachęcał i wspierał wła-
dze w Kijowie w pacyfi kacji zbuntowanych regionów (tzw. operacji antyterrorystycz-
nej)33, a przymykał oczy na pacyfi kacje w innych państwach, np. Ujgurów w Chinach. 

Obserwujemy nadal instrumentalne i w praktyce dowolne traktowanie prawa naro-
dów do samostanowienia. Brak doprecyzowania w prawie międzynarodowym warun-
ków realizacji prawa narodów do samostanowienia pozwala, zwłaszcza mocarstwom, 

32 Z dzisiejszej perspektywy można przewidywać, że gdyby w przyszłości ten scenariusz miał się 
zrealizować, to właśnie Polsce wyrósłby poważny konkurent ekonomiczny, z jednej strony jako bene-
fi cjent funduszy strukturalnych (z których teraz Polska korzysta w największym stopniu wśród krajów 
członkowskich UE), zaś z drugiej – jako eksporter żywności, dysponujący najbardziej żyznymi w Europie 
ziemiami uprawnymi.

33 S.F. Cohen, The Silence of American Hawks About Kiev’s Atrocities, „The Nation” z 17 lipca 2014 r.
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traktować tę normę w zależności od swoich interesów i posiadanych argumentów 
siły34. Zatem użyteczność eksplanacyjną zachowuje nadal realistyczny paradygmat 
analizowania stosunków międzynarodowych. Zaś prowadzona obecnie przez Zachód 
ostra krytyka zachowania Rosji względem Ukrainy ma charakter mocno zideologizo-
wany. Nie zmieniło postawy Zachodu wskazywanie przez Rosję na stan bliski kata-
strofi e humanitarnej w zbuntowanych wschodnich regionach Ukrainy, atakowanych 
przez siły rządowe w ramach „operacji antyterrorystycznej”, czyli działań pacyfi ka-
cyjnych wobec separatystów. A przecież wypada przywołać propagowaną przez ONZ 
zasadę „odpowiedzialności za ochronę” (R2P) ludności cywilnej zagrożonej w toczą-
cych się konfl iktach zbrojnych. 

Po drugie, sprzeniewierzenie się Moskwy memorandum z grudnia 1994 r., w któ-
rym Rosja, USA i Wielka Brytania w zamian za przystąpienie Ukrainy do NPT gwa-
rantowały „niepodległość, suwerenność i obecne granice Ukrainy”, utrudni nakłanianie 
innych państw atomowych do rezygnacji z broni nuklearnej. Teraz te państwa mogą 
wątpić w gwarancje wielkich mocarstw.

Po trzecie, okazało się, że triumfuje mocarstwowa Realpolitik. Ostra krytyka nie-
legalności działań Rosji nie zapobiegła oderwaniu Półwyspu Krymskiego od Ukrainy. 
Stanowisko Zachodu zostało zlekceważone przez Rosję, która nie bez słuszności zwra-
cała uwagę, że to właśnie państwa zachodnie wcześniej łamały prawo międzynaro-
dowe, przywołując przykłady wojen o Kosowo, w Iraku, Afganistanie czy Libii. Polscy 
politycy i komentatorzy na ogół bagatelizują lub z góry odrzucają argumenty rosyjskie. 
Tymczasem obiektywnie oceniając nie sposób podważyć zasadności tych argumentów, 
bo w przypadku wojny z FR Jugosławii o Kosowo i z Irakiem brakowało upoważ-
nienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w dwóch pozostałych przypadkach mandat był 
przekroczony. Do tego jeszcze interwencje zbrojne Zachodu przysporzyły tysiące ofi ar 
i olbrzymie zniszczenia materialne. Szkoda, że polscy politycy nie chcą o tym pamiętać. 
Widocznie uważają, że w odniesieniu do Rosji należy stosować inne standardy oceny.

Po czwarte, zastosowane przez USA i UE sankcje przeciwko Rosji, jakkolwiek 
podejmowane dość rozważnie i stopniowo, mogą okazać się nieskuteczne. Rosja 
Krymu nie odda, a sankcje ekonomiczne będą mieć skutki obosieczne, gdyż Rosja 
odpowiada kontrposunięciami. Wszyscy na tym tracimy, zaś straty Polski mogą być 
relatywnie wysokie. Po wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez Unię Europej-
ską trzeciego pakietu sankcji ekonomicznych35, Rosja natychmiast zastosowała ripostę 

34 Zob. szerzej: Prof. Stanisław Bieleń: losy Krymu zostały przesądzone, Onet.pl, 14 marca 2014 r.
35 Państwa członkowskie UE, po długich negocjacjach, wprowadziły z dniem 1 sierpnia 2014 r. sank-

cje dotyczące sektorów: bankowego, nowoczesnych technologii, broni i sprzętu wojskowego. Z nieofi cjal-
nych wyliczeń płynących ze źródeł unijnych wynika, iż koszty sankcji nałożonych na Rosję mogą sięgnąć 
w przypadku Rosji 23 mld euro w 2014 r. i 75 mld euro w 2015 r. To odpowiednio 1,5 i 4,8% rosyjskiego 
PKB. Sankcje zaszkodzą też krajom UE, ale w dużo mniejszym stopniu. Mają kosztować 40 mld euro 
w 2014 r. i 50 mld euro w 2015 r., co odpowiada 0,3 i 0,4% unijnego PKB. Kolejne sankcje wobec Rosji 
wprowadziły również Stany Zjednoczone. Do sankcji przyłączyły się także: Norwegia, Szwajcaria, Kanada, 
Australia i Japonia. W ten sposób kryzys ukraiński zyskał wymiar światowy.
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wprowadzając zakaz importu polskich warzyw i owoców, a 6 sierpnia prezydent Putin 
podpisał dekret ograniczający lub zakazujący wwozu do Rosji „niektórych produktów 
rolnych, surowców i artykułów spożywczych” z krajów, które wprowadziły sankcje 
przeciwko FR lub się do nich przyłączyły. To łącznie ze spadkiem obrotów z innymi 
krajami Unii Celnej (Białorusią i Kazachstanem) sprawiło, że ogólnie sankcje gospo-
darcze mogą Polskę kosztować w 2014 r. 0,4–0,6% PKB, a rok 2015 może być jeszcze 
trudniejszy36. Słusznie zatem akcentował Leszek Miller potrzebę, aby rząd troszczył 
się nie tylko o wspieranie Ukrainy, lecz także o polskich przedsiębiorców eksportują-
cych swoje towary do Rosji. 

Rządzący Polską politycy, którzy snują plany uniezależnienia się Polski i UE 
od importu gazu z Rosji, poruszają się w świecie własnych wyobrażeń i silnych pra-
gnień. Spodziewany eksport przez USA gazu łupkowego do Europy szybko nie zastąpi 
importu z Rosji gazu konwencjonalnego, a nie wiadomo także czy – gdyby USA pod-
jęły taką decyzję – cena gazu amerykańskiego byłaby niższa niż gazu rosyjskiego. 

Trzeba także mieć świadomość tego, że wprowadzenie szerokich i dotkliwych 
sankcji ekonomicznych, o które tak Polska zabiegała, w konsekwencji może spowo-
dować poważne zakłócenia na międzynarodowych rynkach fi nansowych. Straci na 
tym Rosja, ale i państwa zachodnie, a prawdziwymi benefi cjentami powrotu „zimnej 
wojny” między Zachodem a Rosją mogą okazać się takie mocarstwa, jak Chiny czy 
Indie, oraz dostawcy żywności z Białorusi, Turcji i krajów Ameryki Łacińskiej. Nie-
wiadomą jest czy te „wschodzące” mocarstwa będą bezczynnie obserwować realizo-
wany przez Zachód proces izolowania Rosji. Czy nie uznają, że należy temu przeciw-
działać, albo szukać nowych rozwiązań w porządku międzynarodowym.

Po piąte, kryzys ukraiński, zwłaszcza udział w nim Rosji, pokazuje smutną 
prawdę, że stabilny i sprawiedliwy porządek międzynarodowy jest zależny od współ-
pracy wielkich mocarstw. Brak takiej współpracy daje mocarstwom „wolną rękę”, 
mogą łamać prawo międzynarodowe i siłą realizować swoje interesy. To Zachód uznał 
pierwszy, że można lekceważyć żywotne interesy narodowe Rosji. Czy nam się to 
podoba, czy nie, przyznać należy, że Rosja ma takie interesy na Ukrainie. Unia Euro-
pejska, proponując Ukrainie umowę stowarzyszeniową podjęła się operacji przypo-
minającej „rozdzielenie braci syjamskich”, z których tylko jeden miał wyjść zdrowy. 
Rosji nie zaproponowano niczego, a do tego w lekceważący sposób argumentowano, 
że Rosja nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Stanowiło to kontynuację polityki 
braku oferty dla Rosji i odpychania jej od Europy, polityki, jaką zapoczątkowano po 
rozpadzie ZSRR. Nie powinno więc dzisiaj polityków zachodnich dziwić, że Rosja 
włączyła się do gry o Ukrainę. Banałem jest przypomnienie, że na Ukrainie mieszkają 
miliony Rosjan, a ustanowienie unii celnej między UE a Ukrainą niekorzystnie może 
się odbijać na gospodarce rosyjskiej.

36 Zob. Piechociński: sankcje mogą kosztować Polskę nawet 0,6 proc. PKB, TVN24 z 5 sierpnia 
2014 r.
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Po szóste, wzrost napięcia międzynarodowego między dwoma czołowymi gra-
czami, tj. Zachodem a Rosją stanowi zły przykład, a nawet zachętę dla innych państw 
do łamania prawa międzynarodowego i używania siły. Potwierdzeniem tej tezy była 
kolejna, rozpoczęta w lipcu 2014 r., ofensywa militarna Izraela przeciwko Strefi e 
Gazy, w trakcie której Izrael po raz kolejny dopuszczał się ludobójstwa na cywil-
nych Palestyńczykach. Świat jest zaabsorbowany konfl iktem na Ukrainie, a kilkaset 
kilometrów dalej toczy się krwawa i nierówna wojna, zaś Kwartet Bliskowschodni 
(USA, Rosja, ONZ i UE) nie znajduje czasu, aby zająć się dramatem rozgrywającym 
się w Palestynie. Komplikuje się sytuacja w Iraku i Syrii, gdzie (w końcu czerwca 
2014 r.) proklamowano powstanie kalifatu Państwo Islamskie.

Generalnie patrząc na kryzys ukraiński, należy wznieść się ponad poziom lokalny, 
sąsiedzki, wschodnioeuropejski, a także odłożyć na bok jakże zrozumiałe w Pol-
sce emocje, wynikające choćby ze wspólnej historii z Ukrainą, zrezygnować z tezy 
o naszej wyjątkowości i mającej wynikać z tego misji uszczęśliwiania innych. Dramat 
dziejący się na Ukrainie ma głębokie korzenie w historii tego narodu, które w Polsce 
i na Zachodzie są mało znane. Natomiast patrząc z perspektywy nauki o stosunkach 
międzynarodowych należy dostrzegać wydarzenia wokół Ukrainy jako element glo-
balnej rekonfi guracji porządku międzynarodowego.

Wygląda na to, że Zachód – który po kryzysie fi nansowym 2008 r. i prestiżo-
wych porażkach dyplomatycznych, a w przypadku USA także wojskowych – jakby 
strategicznie pogubił się. Nie mogąc się odnaleźć w dokonującej się przemianie ładu 
międzynarodowego, a pozostając w defensywie wobec grupy BRICS, wybrał Rosję 
jako swojego rywala, którego stara się zepchnąć do narożnika. Tutaj mniej chodzi 
o Ukrainę, o jej europejską perspektywę – bo ta jest niejasna. Natomiast bardziej 
chodzi o to, że Rosja pod rządami Putina staje się coraz silniejsza i aktywniej włącza 
się do globalnej rozgrywki. Dlatego Zachód „wyrywa” Ukrainę spod wpływów Rosji, 
a gdy Moskwa się sprzeciwia, to ją potępia i politycznie izoluje oraz okłada sankcjami, 
mającymi zahamować jej rozwój ekonomiczny. Zgodzić się należy z oceną wybitnego 
politologa amerykańskiego Johna Mearsheimera, który główną odpowiedzialnością za 
kryzys ukraiński obarczył Stany Zjednoczone i ich europejskich sojuszników37.

Aż trudno uwierzyć, że „jastrzębie” zagrzewający do konfrontacji z Rosją nie 
mają świadomości możliwych skutków swojej konfrontacyjnej polityki. Zapomnieli, 
albo po prostu nie wiedzą, jakie negatywne i długotrwałe konsekwencje może mieć 
powrót do nowej „zimnej wojny”38. W Polsce warto o tym przypominać, bo w niezbyt 
odległej przeszłości przez dwa pokolenia ciężko doświadczyliśmy bycia zakładnikiem 
konfrontacji międzyblokowej.

37 J. Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked 
Putin, „Foreign Affairs” 2014, t. 93, nr 5, s. 1.

38 Por. S.F. Cohen, Patriotic Heresy vs. the New Cold War: Fallacies of US Policy May be Leading 
to War With Russia, „The Nation” z 15 września 2014 r.
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 5. Jak wyjść z kryzysu?

Kryzys ukraiński jest wyniszczający dla samych Ukraińców, wymyka się spod kontroli, 
jest groźny dla świata i dewastuje potrzebną współpracę między Zachodem a Rosją 
w rozwiązywaniu innych problemów (np. konfl ikt bliskowschodni, problem Iraku 
i Syrii, rywalizacja między Indiami i Pakistanem, Indiami a Chinami). Aż trudno zro-
zumieć, dlaczego przywódcy Zachodu nie mają świadomości tego. Jak słusznie pisze 
J. Mearsheimer, Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy stoją przed wyborem 
na Ukrainie. Pierwszy scenariusz zakłada kontynuowanie przez nich dotychczasowej 
polityki, która będzie zwiększać wrogość wobec Rosji, w rezultacie czego wszystkie 
strony konfl iktu okażą się przegranymi. Albo realizując drugi scenariusz mogą „zmie-
nić bieg” i działać na rzecz stworzenia prosperującej, ale neutralnej Ukrainy, takiej, 
która nie będzie zagrażać Rosji i pozwoli Zachodowi naprawić stosunki z Moskwą, 
a wtedy wszyscy okażą się zwycięzcami39. 

Polskim politykom, którzy tak często przedstawiają się jako dobrzy chrześcija-
nie, może warto przypomnieć także myśl jednego z ojców Kościoła, Świętego Augu-
styna, który głosił, że nawet z wroga można mieć najlepszego przyjaciela. Ale trudno 
podejrzewać naszych chrześcijańskich polityków, że znają tę głęboką myśl. Jeśli jed-
nak są choć trochę wykształceni, to może by przeczytali znaną pracę politologa ame-
rykańskiego, doradzającego w USA Demokratom, Charlesa Kupchana How Enemies 
Become Friends: the Sources of Stable Peace (2010), w której przeprowadził logiczny 
wywód, oparty na pogłębionej analizie historii stosunków międzynarodowych, odpo-
wiadający na zawarte w tytule pytanie. Jego odpowiedź potwierdza starą mądrość 
Świętego Augustyna – trwały pokój, a nawet najbardziej efektywną wspólnotę bez-
pieczeństwa można stworzyć, tak jak bywało to w historii, razem z naszymi wrogami. 
Jest jednak pewien dość trudny warunek – partnera w takiej wspólnocie należy trak-
tować poważnie, czyli równoprawnie. 

Jeśli więcej nic złego się nie zdarzy w stosunkach między Rosją a Zachodem 
w związku z kryzysem ukraińskim, to możliwe będzie ustabilizowanie sytuacji. Uspo-
kojenie relacji Zachodu z Rosją jest też koniecznym warunkiem do wyprowadzenia 
Ukrainy z kryzysu. Należy dodać, że do tego potrzebna jest współpraca z Rosją. 
Sprawy stosunków między Zachodem a Rosją bardzo się skomplikowały w związku 
z kryzysem ukraińskim. Jednak są jeszcze szanse na powrót do normalności w strefi e 
euroatlantyckiej. Zarówno Rosja, jak i Zachód powinny zdać sobie sprawę z korzyści, 
jakie może im przynieść odbudowa ich współpracy. Wiele złego do tej pory się stało. 
Ledwie Zachód wyszedł z kryzysu fi nansowego, a już zaczął rywalizować z Rosją i to 
na tak wrażliwym i niepewnym terenie, jakim jest Ukraina. Na tym mogą skorzystać 
tylko azjatyccy konkurenci. Nie należy twierdzić, że można szybko wyjść z impasu 

39 J. Mearsheimer, op. cit., s. 12.
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i szybko potem ustanowić bliskie partnerstwo Zachodu z Rosją, ale lepiej jest uznać, 
że konieczne jest znalezienie jakiegoś modus vivendi. 

W trakcie kryzysu ukraińskiego byli politycy i eksperci sformułowali kilka pro-
pozycji wyjścia z impasu, mających nie dopuścić do powtórki „zimnej wojny” lub 
nawet wybuchu „gorącej wojny” między Rosją a Zachodem. 

Cytowany wyżej Henry Kissinger pisał, że zdecydowanie zbyt często kwestia 
ukraińska stawiana jest na ostrzu noża: albo Ukraina dołączy do Wschodu, albo do 
Zachodu. Tymczasem, jeśli Ukraina ma przetrwać i rozwijać się, nie może opowie-
dzieć się po żadnej ze stron przeciwko drugiej – powinna funkcjonować jako most 
między nimi. Natomiast Rosja musi przyjąć do wiadomości, że próba uczynienia 
z Ukrainy państwa satelickiego, a co za tym idzie, ponowne przesunięcie granic 
Rosji, może ją skazać na powtórkę z historii samonapędzających się cykli wzajemnych 
nacisków z udziałem Europy i Stanów Zjednoczonych. Zaś Zachód musi zrozumieć,
że dla Rosji, Ukraina nigdy nie będzie po prostu obcym krajem. Historia Rosji zaczęła 
się na tzw. Rusi Kijowskiej. Stamtąd promieniowała rosyjska religia. Ukraina była 
przez wieki częścią Rosji, a historie obu krajów przeplatały się już wcześniej. Dalej 
Kissinger proponował: Ukraina powinna mieć prawo do swobodnego wyboru swoich 
ekonomicznych i politycznych partnerów, włączając w to Europę (Unię Europejską), 
ale nie powinna przystąpić do NATO. W wymiarze międzynarodowym, przywódcy 
Ukrainy powinni „dążyć do pozycji porównywalnej z pozycją Finlandii. Tamten naród, 
nie pozostawiając wątpliwości co do swojego poczucia niezależności i współpracu-
jąc z Zachodem na wielu polach, roztropnie unika instytucjonalnej wrogości wobec 
Rosji”. Kissinger stwierdził, że nie da się pogodzić aneksji Krymu przez Rosję z panu-
jącymi na świecie zasadami, ale uznał, że relacje Krymu z Ukrainą powinny być uło-
żone na mniej napiętych podstawach. Aby to uzyskać, „Rosja powinna uznać suwe-
renność Ukrainy nad Krymem. Ukraina zaś powinna wzmocnić autonomię Krymu 
w wyborach przeprowadzonych w obecności międzynarodowych obserwatorów”40. 
Wydaje się jednak, że obecnie ostatnia propozycja Kissingera jest nierealna.

W bardziej konfrontacyjnym tonie, ale z podobną propozycją odnośnie do przy-
szłości Ukrainy, wypowiedział się dwa miesiące później Zbigniew Brzeziński, który 
zaapelował do prezydenta USA Baracka Obamy, aby wzbudził u sojuszników „poczu-
cie wspólnego obowiązku” tak, by Władimir Putin zrozumiał, że wkroczenie jego 
wojsk na Ukrainę będzie oznaczało bardzo daleko idące konsekwencje, z którymi 
będzie się musiał długo mierzyć. Równocześnie Ukraińcy powinni mieć pewność, że 
Zachód zapewni im pomoc w dozbrojeniu, gdy stawią czoła Rosjanom, bo bez tego 
„nie uda im się wygrać na otwartym polu”. Obama powinien także przyspieszyć dzia-
łania dyplomatyczne i jasno przekazać prezydentowi Putinowi, iż Stany Zjednoczone 
są gotowe użyć swoich wpływów, aby zapewnić, że w pełni niezależna i terytorialnie 

40 Zob. przypis nr 2. Warto odnotować, że Kissinger sformułował tę opinię na kilka tygodni przed 
aneksją Krymu przez Rosję.
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niepodzielona Ukraina będzie prowadzić politykę wobec Rosji, podobną do tej, jaka 
jest efektywnie realizowana przez Finlandię; politykę opartą na wzajemnym szacunku 
wobec sąsiadów, szerokich stosunkach gospodarczych z Rosją i Unią Europejską, 
a jednocześnie szeroko rozwijając swoje europejskie powiązania, lecz bez uczest-
nictwa w NATO, tak groźnym z perspektywy Moskwy. Model fi ński może być ide-
alnym przykładem dla Ukrainy, Unii Europejskiej i Rosji41. Także Finlandię widział 
jako wzór dla Ukrainy Jack Matlock. Jego zdaniem, ostatnim warunkiem rozwiązania 
kryzysu ukraińskiego jest „uczciwe zobowiązanie się Zachodu, że Ukraina nigdy nie 
stanie się członkiem NATO”, bo w przeciwnym razie Rosja nie zaakceptuje żadnego 
porozumienia. Już kiedy pojawiła się kwestia członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO 
(w 2008 r.). „przekroczyliśmy czerwoną linię. Ale przyznajmy. Gdyby to dotyczyło 
sfery wpływów Zachodu i naszej granicy, to już wcześniej byśmy zareagowali.
Nie wiem dlaczego większość Amerykanów tego nie rozumie. Nie zapominajmy też, 
że Rosja to mocarstwo nuklearne, a nikt kto ma rozum, nie użyje siły przeciwko 
mocarstwu nuklearnemu” ‒ zaznaczył na koniec Jack Matlock42.

Inne rozwiązanie widział b. komisarz UE ds. rozszerzenia Günter Verheugen, 
który bezpośrednio po aneksji Krymu przez Rosję mówił w niemieckim radio WDR5, 
że nie jest jeszcze za późno, aby rozwiązać konfl ikt pomiędzy Rosją a Zachodem. 
Natomiast należy reagować „bardzo spokojnie” i „bardzo cicho”, aby w każdym 
wypadku uniknąć rozszerzania sankcji, które ostatecznie doprowadzą do nowej „zim-
nej wojny”. W zamian Europa powinna „wyciągnąć dłoń” do Moskwy i zaoferować 
ogólnoeuropejską strukturę bezpieczeństwa, która objęłaby NATO i Rosję. Nie skon-
kretyzował jednak, czy miał na myśli OBWE, czy też inne rozwiązanie instytucjo-
nalne. Natomiast za ważniejszą uznał potrzebę stworzenia specjalnej „strefy współ-
pracy ekonomicznej od Lizbony do Władywostoku”. Stwierdził, że oba te elementy 
„pomogłyby nam rozwiązać inne konfl ikty w Europie Wschodniej”43. Druga z tych 
propozycji Verheugena była prezentowana także przez byłego ambasadora Polski 
w Rosji Stanisława Cioska, który publicznie opowiadał się za ideą stworzenia strefy 
wolnego handlu, obejmującego całą Europę, razem z Ukrainą i Rosją, na wzór nego-
cjowanej strefy wolnego handlu i inwestycji między USA a Unią Europejską. Ciosek 
wielokrotnie twierdził, że wydarzenia na południowo-wschodniej Ukrainie i na Kry-
mie prowadzące do secesji „powinny doprowadzić do radykalnej zmiany postawy 
Zachodu wobec Moskwy. Trzeba przeciągnąć Rosję do Europy, bo inaczej będziemy 
mieli wieczne źródło konfl iktów. Można było uniknąć wielu kłopotów, inaczej pro-
wadząc grę po rozpadzie Związku Radzieckiego”44. Warto w tym miejscu odnotować, 

41 Zob. Z. Brzezinski, What Obama Should Tell Americans About Ukraine: The Crisis Is Getting 
Worse. It’s Time for the President to Rally the Nation, www. politico.com (01.08.2014).

42 Zob. Były ambasador USA w ZSRR...
43 Zob. Verheugen ostrzega przed Kijowem... 
44 Zob. np. Sekielski pyta Cioska: Czy należy negocjować z bandytą Putinem?, Radio Tokfm z 12 marca

2014 r.
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że propozycje nawiązują do zgłoszonej w styczniu 2010 r. przez ówczesnego pre-
miera Rosji W. Putina inicjatywy strategicznej „harmonijnej wspólnoty gospodarczej 
od Lizbony po Władywostok” i jej późniejszych uzupełnień o elementy współpracy 
humanitarnej i w zakresie bezpieczeństwa45.

Przytoczone wyżej pomysły i propozycje są wyrazem niezależnego myślenia, 
które niestety występuje tylko poza kręgami rządzącymi w USA i innych państwach 
zaangażowanych w politykę konfrontacji z Rosją na Ukrainie. Sugerują one więcej 
powściągliwości w stanowisku wszystkich stron zaangażowanych w kryzysie ukraiń-
skim. Kryzys ten pokazał, że bez współdziałania z Rosją nie jest możliwe poszerzanie 
wpływów Zachodu, a także zrealizowanie marzeń Ukraińców o Unii Europejskiej. Jak 
pisał Kissinger, „absolutna satysfakcja” nie jest osiągalna, lecz tylko „zbalansowane 
niezadowolenie”, bowiem „jeśli jakieś rozwiązanie oparte na tych bądź podobnych 
zasadach nie zostanie osiągnięte, tendencja ku konfrontacji ulegnie przyspieszeniu. 
Może się to stać zaskakująco szybko”. Pamiętajmy ten głos rozsądku doświadczo-
nego, starego amerykańskiego dyplomaty, który – jak sam przyznaje – w swoim życiu 
widział cztery wojny rozpoczęte z ogromnym entuzjazmem i społecznym poparciem, 
„które nie wiedzieliśmy jak skończyć, zaś z trzech wycofaliśmy się jednostronnie. 
Testem (skuteczności) polityki nie jest to, jak się ją zaczyna, ale jak kończy”46. Po lek-
turze wypowiedzi tego wybitnego realisty skonkludować można, że we współczesnym 
świecie, w którym decydują twardo defi niowane interesy państw, zwłaszcza mocarstw, 
trzeba się z nimi liczyć. Znaczy to, że nadal wielką przydatność eksplanacyjną zacho-
wuje paradygmat realistyczny w badaniu stosunków międzynarodowych.

Poszukując szans na znalezienie porozumienia Zachodu z Rosją warto mieć na 
uwadze okoliczność, że Moskwa od 2006 r. wysyłała sygnały, że jest zainteresowana 
rozpoczęciem dyskusji nad transformacją ładu międzynarodowego (m.in. plan Mie-
dwiediewa)47. Ponowiła swoją ofertę po kryzysie fi nansowym, który poważnie osłabił 
ekonomicznie Zachód. Opowiedziała się za stworzeniem wspólnoty gospodarczej na 
obszarze od Lizbony po Władywostok z możliwością wzbogacenia jej o inne dzie-
dziny współpracy. Pozytywnej odpowiedzi nie udzieliły ani USA, ani Unia Europejska. 
Tymczasem świat nie stoi w miejscu, coraz aktywniej zachowują się nowe „wscho-
dzące” mocarstwa. Jest więc kwestią strategicznego wyboru, przed jakim stoi Zachód. 
Czy samodzielnie, a do tego spychając Rosję na pozycję podrzędną, jest w stanie 
sprostać wyzwaniom bieżącym, jakie stwarza konfl ikt bliskowschodni i przybierający 
na sile fundamentalizm islamski, a przede wszystkim czy zdoła podjąć długofalowe 

45 Zob. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел С.В. Лаврова в ходе 
встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У), Москва, 1 сен-
тября 2014 года, www.mid.ru (01.09.2014).

46 Zob. Henry Kissinger: To Settle the Ukraine Crisis...
47 Szerzej na temat nowej koncepcji polityki zagranicznej Rosji zob. C.B. Kopтyнoв, Mupoвaя 

пoлumuкa в уcлoвях кpuзuca, Mocквa 2010; С. Караганов, Союз Европы: последний шанс?, „Россий-
ская газета”, Федеральный выпуск № 5229 (150), z 9 lipca 2010 r. 
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wyzwanie, jakie niesie wzrost znaczenia Chin czy Indii. Paradoksalnie kryzys ukra-
iński powinien uświadomić wszystkim zaangażowanym podmiotom zewnętrznym, że 
porozumienie się Zachodu z Rosją w sprawie Ukrainy może mieć przełomowe pozy-
tywne znaczenie dla całego globalnego ładu międzynarodowego.

International Implications of Ukraine Crisis
Summary

Ukraine crisis is a manifestation of acute geopolitical rivalry between the West and Russia 
for in luence in Ukraine. A particular, bilateral aspect of this crisis is the limited con lict 
between Russia and Ukraine, in which the latter has lost Crimea and combats separatism 
in its eastern oblasts, Donetsk and Lugansk. The classical  theories of political realism rep-
resented by Hans Morgenthau and Frederick Hartmann as well as offensive realism of John 
Mearsheimer are used to conduct the analysis of international aspect of this crisis.

From this research perspective the article presents a brief history of the crisis and the 
motives of engaged parties, the West – including the United States, Poland and the Euro-
pean Union, as well as the motives of Russia. The paper highlights the rivalry level: geopo-
litical area over the spheres of in luence, moreover military-strategic area as well as economic 
one. The author presents the consequences of the crisis for Ukraine, Poland and interna-
tional order. And inally re lects on the key question – how out of the crisis? He presents 
proposals that suggest more restraint in the position of all parties involved in the crisis, 
and concludes that the crisis has shown that without cooperation with Russia is not pos-
sible an extension of Western in luence and to realize the dream of Ukrainians of joining 
the European Union.
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EUROPA I PORZĄDEK MIĘDZYNARODOWY

W ostatnich latach pojawiły się publikacje doszukujące się początków współczesnego 
porządku międzynarodowego w społecznościach koczowniczych, plemiennych, two-
rach imperialnych, konstelacjach miast czy związkach kupieckich istniejących kilka 
tysięcy lat temu, nawet już u schyłku neolitu. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że 
już wtedy, a przynajmniej w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą mieliśmy do czy-
nienia z porządkami czy wręcz systemami międzynarodowymi. Standardowymi przy-
kładami takich „porządków międzynarodowych” są niektóre epoki w starożytnych 
Chinach oraz na terenie dzisiejszych Indii czy świat greckich państw-miast, zwłaszcza 
w okresie V–III p.n.e. Tego rodzaju „rewizjonizm” łączy się z próbami pomniejszenia 
czy po prostu zignorowania decydującej roli Europy w doprowadzeniu do powstania 
globalnego porządku międzynarodowego u progu ery nowożytnej1. 

Błąd tego stanowiska ma kilka przyczyn. Pierwszą, najbardziej banalną jest nie-
zrozumienie czy wręcz brak defi nicji tak podstawowych pojęć, jak: porządek między-
narodowy, system międzynarodowy czy stosunki międzynarodowe. Najsłabsze nawet 
kontakty pomiędzy różnymi tworami etniczno-terytorialnymi są podnoszone do rangi 
jednego czy więcej powyższych pojęć. Ani starożytne Chiny w żadnych z okresów 
swej świetności, ani tym bardziej mikrokosmos greckich państw-miast nie tworzyły 
porządku międzynarodowego. Były już to imperiami, już to labilnymi mgławicami 
kruchych podmiotów polityczno-terytorialnych na wspólnej podstawie etnicznej (naro-
dowej, językowej), których dynamika ewolucji polegała na dialektyce anarchii i prób 
łączenia się w jedną całość (zjednoczenia). Po drugie, myli się słabe, nieregularne, 
spontaniczne kontakty niemające znaczenia z punktu widzenia rozwoju ich podmiotów 
(z wyjątkiem presji na otoczenie ze strony jednych i obrony przed nią ze strony dru-
gich) ze stosunkami międzynarodowymi. Po trzecie, brakowało jakichkolwiek norm 

1 Na przykład skądinąd bardzo wartościowa praca T. Klementewicza, Geopolityka trwałego rozwoju. 
Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Warszawa 2013. 
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i instytucji regulujących wzajemne oddziaływania, nie mówiąc o materialnej infra-
strukturze, która mogłaby je ułatwiać. Wreszcie, gdy mówimy porządek międzyna-
rodowy, mamy na myśli przynajmniej region – kontynent, subkontynent. Wyodręb-
niane jako porządki czy systemy w czasach starożytnych dwu- i wielostronne kontakty 
(„stykanie się”, „ocieranie się o siebie”) różnych słabo zorganizowanych podmio-
tów polityczno-terytorialnych miało lokalny zasięg. Mówienie o nich jako o pierw-
szych porządkach międzynarodowych jest zwyczajnym nadużyciem, które można 
wyjaśnić jedynie dążeniem niektórych autorów do wykazania się historyczną głę-
bią w ramach refl eksji odnoszącej się do czasów bardziej współczesnych. Naturalnie, 
studiowanie stosunków międzynarodowych powinno uwzględniać ich pierwociny – 
dowiadujemy się z nich wiele o naturalnych (atawistycznych) instynktach i motywa-
cjach człowieka oraz większych społeczności, które są do dzisiaj obecne w ich zacho-
waniach, tych indywidualnych i tych ogólnopolitycznych. Nie należy jednak tego 
mylić z istniejącymi dzisiaj, zapoczątkowanymi u progu epoki nowożytnej formami
życia międzynarodowego. 

Objętość tekstu nie pozwala na szersze rozważania defi nicyjne dotyczące porządku 
międzynarodowego. Istnieje zresztą całkiem pokaźna literatura na ten temat2. Tutaj 
ograniczę się do deklaracji, że przez porządek międzynarodowy rozumiem wyod-
rębnioną geopolitycznie całość, na którą składają się uczestnicy (ich kategorie, sta-
tus itp.), relacje między nimi regulowane przy pomocy norm i bardziej złożonych 
instytucji, układ sił (czasem jego instytucjonalny wyraz), który jest stabilizatorem 
porządku, formacja gospodarcza reprezentowana przez jego uczestników oraz sfera 
kulturowo-ideowa (wartości, duchowość, w tym religia) przenikająca w różnym stop-
niu całość porządku, będąca także jego spoiwem i legitymizacją. Każdy z elemen-
tów składowych porządku może być daleki od modelowej doskonałości oraz kwe-
stionowany przez jego uczestników, lecz przez pewien czas taka całość trwa i może 
być uważana za porządek międzynarodowy. Dopiero jakościowa zmiana na pozio-
mie któregoś z elementów składowych, niezależnie od tego, w jaki sposób i jak 
długo zachodzi, prowadzi do przejścia od jednego porządku do innej postaci sto-
sunków międzynarodowych (czasem braku porządku). Cały porządek może być 
przedstawiony jak trzywarstwowy pulsujący, podlegający różnym napięciom i kry-
zysom tort. Te trzy przenikające się warstwy to polityczno-wojskowa, gospodarcza 
oraz kulturowa. Powyższa charakterystyka odnosi się także do globalnego porządku
międzynarodowego.

2 Problem porządku międzynarodowego, jego struktury, cech i dynamiki bywał nierzadko przedmio-
tem dociekań i publikacji profesora Józefa Kukułki. Zob. np. J. Kukułka, Na drodze do nowego ładu 
światowego, w: R. Kuźniar (red.), Krajobraz po transformacji. Środowisko międzynarodowe Polski lat 
dziewięćdziesiątych, Warszawa 1992. 
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 1. Europejski porządek międzynarodowy

Europa, zanim wytworzyła globalny porządek międzynarodowy stworzyła siebie jako 
pierwszy porządek międzynarodowy w pełni zasługujący na tę nazwę. Punktem wyj-
ścia było państwo nowożytne, które chciało i było w stanie utrzymywać stosunki mię-
dzynarodowe, co stało się – jak dość zgodnie wskazują historycy – w XVI–XVII w. 
Droga do pierwszego, europejskiego porządku międzynarodowego była bardzo długa. 
Jego korzenie tkwią w europejskiej starożytności, w rozwoju kontaktów międzyna-
rodowych we wschodniej części Morza Śródziemnego w drugiej części pierwszego 
tysiąclecia p.n.e. Za proto-Europę uważa się niekiedy i słusznie relacje, jakie istniały 
w wiekach VI–III p.n.e. pomiędzy greckimi poleis. Można tam odnaleźć sporo z logiki 
oraz części składowych porządku europejskiego czasów nowożytnych. Możemy tam 
wyodrębnić autonomiczne jednostki polityczno-terytorialne, które znajdowały się we 
wzajemnych relacjach w stanach wojny, przyjaźni, sojuszu, neutralności. Widać było, 
jak dążenie do hegemonii jednych wywoływało reakcje w postaci koalicji równowa-
żących mniejszych państw-miast, jak instynktownie starano się utrzymać ich konstela-
cje w stanie równowagi, jak budowano sojusze, uzasadniano je, starannie defi niowano 
sytuacje, w których miały działać, jak starano się przy pomocy materialno-terytorial-
nych prezentów czy ustępstw zapewnić ich wiarygodność, jak szybko je zrywano czy 
odwracano, jak potrafi ono sięgać po zewnętrzną pomoc w celu osłony przed lokalną 
dominacją3. Zdumiewa także bogactwo toczonych wojen, ich motywów, przebiegu 
i zakończenia. Jeśli ktoś czytał Wojnę peloponeską Tukidydesa, nie nazwie konfl iktu 
rosyjsko-ukraińskiego z 2014 r. „wojną hybrydową” (że niby taką inną, nową), bo 
wiele z toczonych wtedy tam wojen przebiegało dość podobnie. Grecy byli pionie-
rami w zakładaniu kolonii, czyli swego osadnictwa na zajmowanych terytoriach we 
wschodniej części Morza Śródziemnego (nie wyłącznie tam, bo przecież „co chwila” 
wyprawiali się na Sycylię). Zdarzyła się im także efektowna, choć jałowa próba pod-
boju w stylu imperialnym (wyprawa Aleksandra Macedońskiego w kierunku Persji 
i dalej). Pojawiły się także pewne, bardzo oszczędne formy kontaktów dyplomatycz-
nych (wysyłanie posłów w sprawach wojny i pokoju). 

Dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa – jedni przeciw drugim – Grecy wciągnęli 
w swoje sprawy Rzymian, którzy z czasem postanowili uzależnić od siebie całą Gre-
cję. Rzym nie tworzył na wzór starożytnej Grecji proto-porządku międzynarodowego. 
Stał się natomiast europejskim proto-państwem, a następnie proto-imperium. Rzym 
stworzył model państwa dobrze zorganizowanego, scentralizowanego, na obszarze 
którego obowiązywało jednolite prawo, posiadającego instytucję obywatelstwa (oby-
watel posiadał prawa), dbającego o infrastrukturę życia społecznego, stałe wojsko, 
a Juliusz Cesar stworzy ideę cesarza – władcy imperialnego. Bo też Rzym stał się 
imperium, którego granicą była granica jego możliwości podboju ziem zamieszkałych 

3 M.A. Cichocki, Problem politycznej jedności w Europie, Warszawa 2012, s. 27–47.
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przez „barbarzyńców”. Rzym stał się cywilizacją przeciw barbarzyńcom, niosącym 
cywilizację „ludom niższym”, które chcą ją przyjąć, a właściwie którym jest po 
uprzednim podboju narzucana. Od czasów Rzymu wiemy, że podbój jest „prawem 
wyższej cywilizacji”. Idea imperium zostanie przeniesiona najpierw do Europy śre-
dniowiecznej, a potem jako praktyka polityki zagranicznej europejskich mocarstw 
w stosunku do ludów i regionów pozaeuropejskich. Główną zasługą Rzymu stanie się 
jednak, po wchłonięciu dorobku cywilizacyjnego Grecji, stworzenie syntezy (genu) 
przyszłej Europy, która zostanie przechowana przez wieki w jednej z prowincji impe-
rium – w Galii. Obok kultury starożytnej Grecji (sztuki, fi lozofi i), chrześcijaństwa jako 
religii, której wartość nie sprowadzała się do systemu etycznego, lecz uszlachetniała 
człowieka, wzbogacając go o pierwiastek transcendentalny oraz inspirując do wspa-
niałych dzieł sztuki i literatury, a jednocześnie okazała się silnym spoiwem duchowym 
ludów, które ją przyjmowały, pojawił się wzorzec organizacji państwowej. 

Europa zanim stała się porządkiem międzynarodowym, musiała stać się cywili-
zacją. Europa staje się cywilizacją dzięki imperium Karola Wielkiego (przełom VIII/
IX w.). To w jego czasach nie tylko przezwyciężono smutę epoki wczesnego śre-
dniowiecza (kilku stuleci po upadku cesarstwa rzymskiego, zachodniego), ale doszło 
do ukształtowania się samoświadomości Europejczyków, przynajmniej na terytorium 
nowego cesarstwa. Ono się wprawdzie szybko rozpadło, poszczególne części jego 
masy spadkowej dzieliły się, ale zarazem rozprzestrzeniały chrześcijaństwo, które 
w tamtym czasie było synonimem Europy (christianitas). W kilku stuleciach po 
Karolu Wielkim cywilizacja europejska okrzepła w swojej tożsamości (przemiany 
w sposobie gospodarowania, uniwersytet, katedra), ale długo dochodziła do wytwo-
rzenia nośnika stosunków międzynarodowych, którym stanie się nowożytne państwo. 
Prymat duchowej, a do pewnego momentu politycznej władzy papieża, feudalna struk-
tura życia społecznego, rozdrobnienie i różnorodność bytów terytorialno-politycznych 
(królestwa, księstwa, hrabstwa, biskupstwa, wolne miasta, zakony), przewaga wynisz-
czających wojen nad innymi formami kontaktów między nimi uniemożliwiały wytwo-
rzenie względnie stabilnego porządku międzynarodowego. W międzyczasie Europa 
domyka się terytorialnie, a jej granicą stanie się granica zachodniego chrześcijań-
stwa, co dokonuje się do około roku 1000. Jako ostatnie dołączyły państwa i ludy 
Europy Środkowej oraz Skandynawii. W tym samym czasie, w roku 988 Ruś Kijow-
ska przyjmuje chrzest z Bizancjum, co wyznaczy na następne tysiąclecie granicę mię-
dzy dwoma częściami Europy4.

W czasie braudelowskiego długiego XVI w. (od drugiej połowy XV w. do pierw-
szej połowy XVII w.) w Europie doszło do głębokich przeobrażeń gospodarczych, 
społecznych i duchowych. Rozwinął się system wymiany handlowej na dużą skalę, 
rosło w siłę mieszczaństwo i miasta jako ośrodki życia gospodarczego i kulturalnego. 
Doszło do ograniczenia roli papiestwa, podziały w łonie zachodniego chrześcijaństwa 

4 J.B. Duroselle, Europa. Historia narodów, Warszawa 2002, s. 51–153.



45Europa i porządek międzynarodowy

(reformacja) prowadzą wprawdzie początkowo do wojen religijnych, lecz nie trwa 
to długo i kończy się rozdziałem kościoła od państwa. Pojawia się państwo, które 
dzięki wzrostowi gospodarki i dobrobytu zyskuje zdolność do ściągania podatku i roz-
wija system władzy pełniącej coraz więcej funkcji w stosunku do ludności zamiesz-
kującej jego terytorium. Jego władza staje się coraz bardziej scentralizowana, coraz 
lepiej zorganizowana, wyznaczająca i pilnująca jego granic, a ludność, dzięki pogłę-
biającemu się związkowi z państwem (językiem, kulturą, historią), staje się naro-
dem. Władza państwa staje się na tyle silna, że przestaje tolerować na swoim tery-
torium inne formy władzy politycznej – pojawia się idea i praktyka suwerenności 
państwa (początkowo tylko władcy), czyli władzy niemającej nad sobą żadnej innej 
władzy. Takie państwo uzyskuje też zdolność do prowadzenia polityki zagranicznej 
oraz utrzymywania stosunków międzynarodowych; chodzi w istocie o zdolność repre-
zentowania interesów państwa (władcy) w stosunkach z innymi, także suwerennymi 
państwami. W nauce o stosunkach międzynarodowych symbolem tego przejścia jest 
Westfalia, pokój zawarty w 1648 r., kładący kres wojnie trzydziestoletniej. Jest sym-
bolem przejścia do państw suwerennych, zakazu ingerencji z zewnątrz w ich sprawy 
wewnętrzne, państwowego monopolu użycia siły, do relacji między państwami opar-
tych na prawie narodów (ius gentium), w tym do stałej dyplomacji opartej na prawie 
dyplomatycznym. Westfalia jest jedynie metaforą tego przejścia, ponieważ powyższe 
zasady kształtowały się przez dłuższy czas w tym właśnie okresie (XV–XVII w.)5. 
Doktrynalnie są one ujęte w rozprawach Hugo Grocjusza i Jeana Bodina. Chrześci-
jaństwo oraz gospodarka kapitalistyczna są fundamentem dla struktury politycznej, 
którą stanowią państwa i stosunki między nimi. Rodzący się porządek międzynaro-
dowy jest stabilizowany przez kilka mocarstw (Francja, Hiszpania, Anglia, habsburska 
Austria, Polska czy Szwecja). One się ścierają ze sobą w ich dążeniach do prymatu 
czy równowagi, jednak są zarazem obrońcami tego porządku jako całości. I w cza-
sie, w którym Europa stworzyła swój własny porządek międzynarodowy rozpoczęła 
zarazem rozpoznawanie otaczającego ją świata, który powoli zechce przeobrazić na 
obraz i podobieństwo swoje. 

 2. Europa tworzy globalny porządek międzynarodowy

W kilku kolejnych stuleciach Europa ukształtowała ogólnoświatowy (globalny) porzą-
dek międzynarodowy. Stało się to w okresie od pierwszych odkryć geografi cznych 
(podróży Kolumba w 1492 r.) do pierwszej połowy XX w. (powstania Ligi Narodów). 
Dokonuje się to w trzech zachodzących na siebie fazach: (1) odkrywanie i poznawanie 
świata (eksploracja), (2) zakładanie kolonii na innych kontynentach oraz tworzenie 

5 A. Gałganek, Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, t. 1: Idee, War-
szawa 2013, s. 354–382. 
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imperiów przez niektóre europejskie mocarstwa (imperializm), (3) ustanowienie nor-
matywnego wymiaru porządku międzynarodowego (system Ligi Narodów). 

W pierwszym, „niewinnym” okresie wychodzenia Europy na świat mieszały się 
motywy czysto poznawcze z handlowymi (zysk), misyjnymi czy prestiżowymi. Moż-
liwości techniczno-fi nansowe Europejczyków pchały ich w stronę nieznanych, nie-
odkrytych mórz i lądów. Było to powiązane z kulturą „ciekawości” tkwiącą w Euro-
pejczykach, czy bardziej zasadniczo w ich cywilizacji. Parę wieków wcześniej roz-
poczęła się wszakże kariera europejskiego uniwersytetu, który stał się szybko jedną 
z najcenniejszych właściwości oraz znakiem rozpoznawczym Europy jako cywilizacji. 
Odkrywanie nowych lądów i ludów (krajów) otwierało szanse zyskownego handlu 
i gwałtownego bogacenia się na nim przez tych, którzy potrafi li sobie zapewnić kon-
trolę nad „odkrytymi” terytoriami. W pierwszych stuleciach eksploracji wątek zysku 
dotyczy stosunkowo wąskich grup kupiecko-fi nansowo-żeglugowych, oraz z wyjąt-
kiem Hiszpanii i Portugalii, nie ma to znaczenia dla gospodarki państw dokonują-
cych rozpoznania i podboju. W XVI w. w ten proces włączają się Anglicy i Holen-
drzy i „eksport Europy” w świat staje się o wiele bardziej sprawny i systematyczny 
pod względem fi nansowym, technicznym i organizacyjnym. Korzenie, kruszce, tka-
niny będące wtedy przedmiotem obrotu nie są jeszcze niezbędne europejskiej gospo-
darce. Jednak powoli, coraz większe połacie Ameryki Północnej (Południową wcze-
śniej zajęli Hiszpanie), Afryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej stają się 
terenem europejskiego osadnictwa. Wielkie, europejskie kompanie handlowe tworzą 
tam prywatne imperia, w których obronę i utrzymanie wkrótce zostaną wciągnięte 
rządy europejskie. Chodzi właściwie o kilka krajów Europy Zachodniej posiadających 
naturalne wyjście na Atlantyk i dalej (Hiszpania, Anglia, Holandia, Francja). Europej-
skie rządy (dwory) zarażają się wizjami korzyści i chwały oraz rywalizacją o dobrze
rokujące terytoria zamorskie.

Mniej więcej w tym samym okresie – XVII–XVIII w. – w Europie dokonują 
się dwie wielkie rewolucje. Pierwsza, związana z Anglią – rewolucja przemysłowa 
(gospodarcza) oraz druga z Francją – polityczna. Na scenę wkracza nowa klasa spo-
łeczna – burżuazja i pojawia się też nowa organizacja państwa z administracją, umoż-
liwiającą bardziej niż dotychczas ekspansję zewnętrzną. „Wielka transformacja” (Karl 
Polanyi), czyli rozwój gospodarki kapitalistycznej głównie poprzez masową pro-
dukcję przemysłową, wymusza niejako gospodarczą internacjonalizację – potrzeba 
surowców, rynków, rąk do pracy. Stąd, ujmując rzecz w największym skrócie, prosta 
droga do „gospodarki światowej” (world economy, Immanuel Wallerstein). Wkrótce 
potem, pod wpływem kumulatywnego efektu różnych czynników (nauka, technolo-
gia, gospodarka, polityka) dochodzi do przyspieszenia gospodarczego Europy wobec 
reszty świata. Można wręcz mówić o „odjeździe” Europy. Zwiększa się radykalnie jej 
udział w globalnej produkcji świata, wzrasta jej bogactwo, pojawia się ogromna i stale 
rosnąca rozpiętość w poziomie dochodów pomiędzy Europą (i USA) a resztą świata: 
od około 1:3,5 na początku XIX w. do około 1 do kilkudziesięciu – sto lat później. 
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Jednocześnie, dzięki postępowi gospodarczemu i społecznemu (w tym ochrony zdro-
wia i wyżywienia) rośnie szybko potencjał demografi czny Europy – w ujęciu bez-
względnym i w relacji do reszty świata. Wszystkie te powiązane ze sobą czynniki
– polityczno-instytucjonalny, gospodarczy, ludnościowy, wojskowy – stały za ekspan-
sją kolonialną Europy, która ruszyła dynamicznie po zakończeniu wojen napoleoń-
skich i ustanowieniu na Kongresie Wiedeńskim (1815) nowego ładu geopolitycznego 
na Starym Kontynencie. 

Kolonialna faza globalnej ekspansji Europy polegała na stałym osadnictwie bia-
łego człowieka na podbijanych przez mocarstwa europejskie terytoriach. Biały czło-
wiek przejmował tam władzę i narzucał swoje panowanie nie tylko w sensie poli-
tyczno-wojskowym, ale też ustanawiał własny porządek gospodarczy oraz narzucał 
własne wzorce kulturowe. Kolonie były włączane w systemy gospodarczo-polityczne 
mocarstw europejskich. Towarzyszyła temu eksploatacja surowców i siły roboczej, 
wymuszanie służącej interesom metropolii monokultury, rozbijanie miejscowych kul-
tur i systemów społecznych, ideologia rasistowska (wyższość białego człowieka) uza-
sadniająca okrutne traktowanie podbitej ludności, w tym handel ludźmi i niewolnic-
two. Kolonie zamieniały się w spauperyzowane i całościowo uzależnione od „cen-
trum” peryferie rodzącego się „systemu światowego”. 

Kulminacją tego procesu są od ostatniej ćwiartki XIX w. narodziny imperiali-
zmu, zjawiska dobrze opisanego przez Johna Hobsona (1902), który dał początek 
całej szkole z takimi jej przedstawicielami, jak Włodzimierz Lenin oraz Karl Kaut-
sky. Imperializm stał się najbardziej drapieżną i bezwzględną formą dominacji Europy 
(Zachodu, bo także już ze Stanami Zjednoczonymi). Jego istotą było podporządko-
wanie ówczesnego państwa oligarchii kapitalistycznej i jej dążeniu do zwiększonych 
zysków poprzez dostęp do nowych rynków zbytu, surowców, inwestycji, taniej siły 
roboczej. Poddane interesom rządy miały używać instrumentów państwa – polityki, 
dyplomacji, wojska – aby pozyskiwać i w pełni kontrolować oraz wyzyskiwać tery-
toria zamorskie. Imperializm jako całościowa praktyka włączał kraje pozaeuropejskie 
w obręb systemu kapitalistycznego, kształtował je na europejską modłę, ale przede 
wszystkim charakteryzował się zwiększoną gotowością do używania w tym celu siły 
militarnej nie tylko w stosunku do podbijanych czy już podbitych ludów, lecz także 
w stosunku do innych państw imperialistycznych. Ponieważ zabrakło już „ziem niczy-
ich”, imperialiści zaczęli sobie wydzierać zdobyty wcześniej stan posiadania. Towa-
rzyszył temu wyścig zbrojeń, przebudowa układu sił i sojuszy w Europie, porzucenie 
„dobrych manier” w obrębie „koncertu mocarstw” na rzecz politycznego darwinizmu 
i nacjonalizmu. W ten sposób zamach w Sarajewie sto lat temu (28 czerwca 1914 r.) 
był zaledwie iskrą, która padła na grunt dobrze przygotowany przez tendencje dyna-
mizujące ówczesną fazę rozwoju kapitalizmu. Mocarstwami prowadzącymi tę linię 
rozwoju były najpierw Wielka Brytania – przedstawicielka klasycznego kolonializmu-
-imperializmu i ówczesna „fabryka świata” – następnie późno przychodzące Niemcy, 
które postanowiły wywrócić europejski porządek międzynarodowy oraz zapewnić 
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sobie pozycję i zyski godne ich ambicji oraz przyspieszonego rozwoju, który je cha-
rakteryzował po zjednoczeniu (1871)6.

Dramatyczne doświadczenie „wielkiej wojny” nazwanej później I wojną świa-
tową skłoniło Europę (Zachód) do wejścia na drogę budowy prawno-instytucjonal-
nych zabezpieczeń porządku międzynarodowego, ograniczających, a docelowo elimi-
nujących użycie siły i wprowadzających pierwiastek sprawiedliwości, dzięki której 
mógłby on być bardziej pokojowy i stabilny. Tym pierwszym w historii praktycznym 
projektem normatywnego ujęcia porządku międzynarodowego stała się Liga Naro-
dów. Wprawdzie formalnie inicjatywa pochodziła od prezydenta USA Woodrowa Wil-
sona (14. punkt jego słynnego orędzia ze stycznia 1918 r.), lecz utworzona w następ-
nym roku Liga była urzeczywistnieniem wielu wcześniejszych projektów „wiecznego 
pokoju” czy federacji europejskiej, a zwłaszcza dwóch z nich autorstwa opata Char-
les’a de Saint Pierre’a i Immanuela Kanta. Liga Narodów była pierwszym w dziejach 
całościowym, normatywno-instytucjonalnym ujęciem porządku międzynarodowego. 
Ustanawiała ogólne zasady prawa i stosunków międzynarodowych, była rozbudowaną 
w swojej strukturze organizacją o charakterze uniwersalnym oraz tworzyła, również po 
raz pierwszy w historii system bezpieczeństwa zbiorowego. W sensie aksjologicznym 
Liga miała uosabiać dążenie ówczesnej „społeczności międzynarodowej” do pokoju 
i bezpieczeństwa, nieuciekania się do wojny, jawności stosunków międzynarodowych, 
sprawiedliwości i przyzwoitości w życiu międzynarodowym, ścisłego przestrzegania 
prawa międzynarodowego. Była przynajmniej formalnie paradygmatycznym przej-
ściem w myśleniu o życiu międzynarodowym od logiki si vis pacem para bellum do 
si vis pacem para iustitiam.

Liga Narodów była pierwszym w historii wyrazem istnienia „społeczności mię-
dzynarodowej”. Europa, bo LN była w istocie europejskim wynalazkiem i instrumen-
tem (USA nawet do niej nie weszły), przestawała być wobec reszty świata jedynie 
żądną panowania i zysku metropolią, a stawała się także ośrodkiem wytwarzania norm 
i mechanizmów regulujących życie międzynarodowe; można powiedzieć więcej – je 
cywilizujących. Dzięki ulokowanej w Genewie Lidze Europa stała się także na okres 
jej istnienia centrum światowej aktywności dyplomatycznej obejmującej różne dzie-
dziny życia międzynarodowego. Na forum Ligi lub pod jej egidą toczyło się wiele 
negocjacji i konferencji międzynarodowych, które ustanawiały lub próbowały ustana-
wiać regulacje rozwijające postanowienia dokumentu założycielskiego – Paktu Ligi. 
Obejmowały one rozwój prawa przeciwwojennego, a równolegle konwencje prawa 
humanitarnego (system Czerwonego Krzyża), rozbrojenie i ograniczenie zbrojeń 
(I Światowa Konferencja Rozbrojeniowa i jej fi asko), zaczątki ochrony praw czło-
wieka, problematykę socjalną, naukową i kulturalną. I choć, podkreślmy raz jesz-
cze, LN była organizacją na wskroś europejską, to starała się obejmować wszystkie 
ówczesne państwa świata, a poprzez system mandatowy wciągać w system regulacji 

6 A. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997, s. 501–598. 
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Ligi także terytoria i kraje niesamodzielne, które miała wspierać w ich drodze do 
samodzielności. 

Można powiedzieć, że Liga, przy wszystkich jej słabościach i brakach, była pre-
zentem Europy dla całej „społeczności międzynarodowej”, wkładem nie do przecenie-
nia w jej postępowy rozwój. Owszem, ten świetny wynalazek idzie w rozsypkę pod 
wpływem atawistycznych egoizmów i zachowań mocarstw oraz dwóch rewizjoni-
stycznych i ekspansywnych totalitaryzmów, lecz paradygmat Ligi Narodów przetrwał 
i Europa będzie w nim brać udział. Chodzi o Narody Zjednoczone, które w całości 
będą bazować na idei i doświadczeniu (dobrym i złym) Ligi. Najpierw jednak Europa 
ujawni swoje samobójcze skłonności i pod wpływem wojny wywołanej przez jej mocar-
stwa, której nie chciały zapobiec na czas inne mocarstwa Starego Kontynentu, prze-
stanie być centrum świata, kształtującym jego geopolityczny i normatywny wymiar. 

II wojna światowa i jej rezultaty położyła radykalnie kres globalnej dominacji 
Europy. Europa doznała gigantycznych strat materialnych, straci wkrótce kontrolę nad 
swymi koloniami, straciła moralny mandat do światowego przywództwa, ale przede 
wszystkim została podzielona na dwie części, które zostały włączone w strefy wpły-
wów (bloki) dwóch mocarstw zewnętrznych, choć w różny sposób z Europą geopo-
litycznie i cywilizacyjnie powiązanych. W sensie polityczno-strategicznym Europa 
została ubezwłasnowolniona – przestała być samodzielnym podmiotem w nowym, 
bipolarnym porządku międzynarodowym. Owszem, zachodnia jej część wnosi co 
nieco do tego porządku (rozwój handlu, prawa człowieka), ale nie ma własnego, pod-
miotowego wpływu na bieg spraw globalnych. Co więcej, żyje w cieniu III wojny 
światowej, która mogłaby się wydarzyć, gdyby jedno z mocarstw chciało naruszyć 
podział Europy („żelazną kurtynę”) i układ sił istniejący pomiędzy nimi. Dla Europy 
Zachodniej nie był to czas zupełnie stracony. Można nawet powiedzieć, że było prze-
ciwnie. Po pierwsze, Europa Zachodnia przeżywała w czasie „zimnej wojny”, ale 
pod amerykańskim parasolem, niebywały rozkwit gospodarczy i cywilizacyjny oraz 
podnoszenie poziomu dobrobytu swych mieszkańców. Po drugie, w Europie Zachod-
niej uruchomiono procesy zjednoczeniowo-integracyjne, które nie tylko ustanawiały 
skutecznie „wieczny pokój” pomiędzy ich uczestnikami, ale rozwijały równolegle 
nowe formy powiązań Europy Zachodniej z krajami słabiej rozwiniętymi, głównie 
jej byłymi koloniami. Rezultaty obu tych tendencji będą dobrym punktem wyjścia 
do próby powrotu Europy do globalnej roli i realnego wpływu na pozimnowojenny 
porządek międzynarodowy.

 3. Niespełniona obietnica globalnej roli Unii Europejskiej

Koniec „zimnej wojny” stworzył szansę powrotu Europy do podmiotowej roli na sce-
nie międzynarodowej. Znika dzieląca ją „żelazna kurtyna”, upada blok sowiecki, kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej odzyskują niezależność i wchodzą na drogę „powrotu 
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do Europy”, amerykański protektorat nad Europą Zachodnią przestaje być potrzebny, 
przez co i ona odzyskuje swobodę manewru w kreowaniu własnego miejsca w stosun-
kach międzynarodowych. Państwa Europy Zachodniej zdają się w lot chwytać szansę, 
którą ofi arowała całej Europie walka narodów Europy Wschodniej o wyswobodzenie 
się spod sowieckiego panowania. Wiosna Ludów zapoczątkowana zwycięstwem pol-
skiej „Solidarności” w 1989 r. jest dla Wspólnoty Europejskiej potężnym impulsem 
do wyjścia poza formułę „wspólnego rynku”. Uzgodniony w końcu 1991 r. Traktat 
z Maastricht przewiduje utworzenie Unii Europejskiej wyposażonej we Wspólną Poli-
tykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, która ma być instrumentem kształtowania „toż-
samości międzynarodowej” Unii, jej autonomicznej roli oraz wpływu na pozimnowo-
jenny porządek międzynarodowy. 

Unia Europejska, pragnąc odzyskać dla Europy głos i wpływ na scenie globalnej 
podejmuje szereg działań, które mają wzmocnić jej potencjał i instrumentarium, jak 
również dać jej legitymację do odgrywania takiej roli. Najpierw następuje pogłębienie 
integracji, czego symbolami mogą być strefa Schengen, Karta Praw Podstawowych, 
Unia Monetarno-Gospodarcza (strefa euro), konsolidacja instytucjonalna (kolejne trak-
taty z Amsterdamu i Nicei). Równolegle Wspólnota podejmuje wyzwanie wielkiego 
rozszerzenia na kraje byłego bloku komunistycznego, co kończy się spektakularnym 
sukcesem w 2004 r. Licząca na koniec „zimnej wojny” 12 państw, w 2004 r. liczy już 
25, a trzy lata później 27 państw. Rozszerzenie na wschód jest w istocie zjednocze-
niem Europy podzielonej głęboko od II wojny światowej. Wprawdzie nie wszystkie 
państwa europejskie chcą czy mogą stać się członkami UE, lecz Unia może odtąd wia-
rygodnie występować na scenie międzynarodowej w imieniu Europy. Można wyodręb-
nić kilka kierunków zaangażowania Europy w kształtowanie nowego porządku mię-
dzynarodowego, co dzieje się niezależnie od normalnych stosunków UE i jej państw 
członkowskich ze światem zewnętrznym. Po pierwsze, to bezpośrednie otoczenie, po 
drugie, bardziej odległe regiony i mocarstwa, po trzecie, normatywny, i po czwarte, 
w obrębie Zachodu – w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, które początkowo nie 
mogły się pogodzić z nową, autonomiczną rolą Europy7.

Z wielu powodów w Unii Europejskiej naturalne mogło być przekonanie, że siła 
oddziaływania Europy na jej bezpośrednie otoczenie, atrakcyjność oraz zdolność do 
jego przeobrażania „na obraz i podobieństwo swoje” są nie do odparcia. Oprócz atu-
tów materialnych i unikatowej soft power miały temu sprzyjać historyczne powiąza-
nia Europy z krajami i narodami jej bezpośredniego otoczenia. Logikę jej podejścia 
do tego kręgu państw może wyjaśnić zjawisko osmozy. Przenikanie wartości, wzor-
ców i standardów UE do krajów otoczenia miało je upodabniać pod względem poli-
tycznym, gospodarczym i w znacznym stopniu społeczno-kulturowym do obszaru 
Unii. Unia stworzyła w tym celu niezliczone programy i strategie dostosowane do 

7 S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, War-
szawa 2009.
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poszczególnych części jej łukowatego otoczenia, od Maroka przez Turcję po Biało-
ruś. Ich wspólnym mianownikiem była Europejska Polityka Sąsiedztwa. W odnie-
sieniu do krajów południowego i wschodniego brzegu Morza Śródziemnego było to 
najpierw Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, a potem Unia dla Śródziemnomorza. 
Obok pomocy fi nansowej i preferencyjnej wymiany handlowej, znajdujemy w tym 
koszyku programy dotyczące bezpieczeństwa, spraw społecznych, energetycznych, 
migracji, kultury, praw człowieka i rządów prawa. Kraje-benefi cjenci chętnie korzy-
stały z pomocy, ale odrzucały rekomendacje dotyczące demokracji i swobód obywa-
telskich. Symbolicznym fi askiem logiki osmozy na tym kierunku okazała się „arab-
ska wiosna” (2011) i jej niepowodzenie. Górę nad ambicjami UE wzięła odmienność 
cywilizacyjna. Pomimo wielu prób UE nie udało się odegrać istotnej roli w konfl ikcie 
bliskowschodnim („bliskowschodnim procesie pokojowym”). Nie życzyły sobie tego 
ani Stany Zjednoczone, ani Izrael. Podobnie trudnym, choć innego rodzaju, przy-
padkiem okazała się Turcja, państwo islamskie, starające się naśladować zachodnie 
wzorce rozwojowe, które otwarcie ogłaszało swoje aspiracje do członkostwa w Unii 
Europejskiej. Unia okazała się w tej sprawie podzielona, także ze względów kultu-
rowych. Turcja w Unii oznaczałaby wzmocnienie jej ogólnego potencjału i wyjście 
w kierunku świata islamu, ale wiązała się z ryzykiem silnego zwiększenia podziałów 
wewnętrznych, a nawet dezintegracji Wspólnoty. Zapoczątkowane w 2005 r. nego-
cjacje akcesyjne po kilku latach utknęły w martwym punkcie, a Turcja pod wpływem 
zmian wewnętrznych, także powolnej reislamizacji, straciła wcześniejsze zaintereso-
wanie członkostwem w Unii. I tu barierą okazały się różnice cywilizacyjne. Zaanga-
żowanie UE w konfl ikt w byłej Jugosławii nie okazało się skuteczne, przynajmniej 
w pierwszych latach wojny. Po zakończeniu wojen jugosłowiańskich, po 1999 r., UE 
potrafi ła jednak wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilność Bałkanów. I to 
właśnie perspektywa członkostwa, obok bieżącej pomocy i presji, przyniosła sukces 
logice osmozy. Pierwsze dwa kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii już są w Unii, 
pozostałe czekają na swoją kolej. Europa Wschodnia nieoczekiwanie stała się niemal 
tak trudnym wyzwaniem, jak Afryka Północna. Problemem okazały się nie tylko róż-
nice kulturowe oraz siła sowieckiego dziedzictwa, ale też otwarte, zdecydowane i nie-
przyjazne (łącznie z użyciem siły militarnej) przeciwdziałanie Rosji, która traktowała 
ten region i położone w nim kraje (b. ZSRR) jako strefę swoich wpływów i warunek 
utrzymania mocarstwowej pozycji. To zresztą ze względu na obawę przed Rosją oraz 
interesy gospodarcze zachodnioeuropejskich mocarstw Unia wykazywała się słabą 
asertywnością na tym kierunku. Sytuacja zaostrzyła się na przełomie 2013/2014, gdy 
w rezultacie unijnego programu Partnerstwa Wschodniego trzy kraje Europy Wschod-
niej miały podpisać umowy o stowarzyszeniu z UE. W rewanżu Rosja dopuściła się 
agresji wobec Ukrainy i aneksji części jej terytorium, a pozostałe dwa kraje (Gruzja, 
Mołdawia) były przez nią zastraszane. Do podpisania tych umów w końcu doszło 
(2014), ale przyszłość unijnej Ostpolitik stanęła pod znakiem zapytania. Agresja Rosji 
na Ukrainę ujawniła całkowite fi asko polityki UE wobec Rosji. W zmieniających się 
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formach stosunków z Rosją UE starała się zrealizować podstawowe ich założenie: 
angażowanie Rosji w coraz ściślejsze kontakty z Europą i wytwarzana w ten spo-
sób współzależność będzie zmieniać Rosję, będzie ją uzależniać od coraz ściślej-
szych, wszechstronnych powiązań z Europą. Wojna w Europie Wschodniej pokazała, 
że Moskwa potrafi ła odwrócić tę zależność. To UE i jej główne mocarstwa nie potra-
fi ły zdobyć się na stanowczą reakcję ze względu na interesy fi nansowo-gospodarcze 
oraz poddanie się rosyjskim interpretacjom i narracjom odnoszącym się do ambicji 
i „praw” Moskwy oraz sensu relacji dwustronnych UE–FR.

Wobec „reszty świata” aktywność UE nie była jednorodna, bo też i owa „reszta” 
pozostawała bardzo zróżnicowana. Mieszały się w tej aktywności różne motywy: kolo-
nialna przeszłość, interesy gospodarcze, bezpieczeństwo, budowa lepszego porządku 
międzynarodowego, opierającego się na europejskich normach i wartościach. Nikt 
inny nie wykazywał się taką aktywnością, nie przeznaczał tylu środków, aby być obec-
nym w odległych miejscach świata i aby tam wywierać wpływ. Miał to być też sposób 
na kreowanie tożsamości międzynarodowej UE. Dotyczyło to zwłaszcza Afryki, na 
którą UE przeznaczała ogromną pomoc, której starała się z różnym skutkiem zapew-
niać bezpieczeństwo, pomoc humanitarną i rozwojową oraz podnoszenie standardów 
praw człowieka i poziomu rządzenia. Ze względu na bliskość kulturową Ameryka 
Łacińska czerpała być może pewne wzorce rozwojowe z Europy, ale UE nie dyspo-
nowała wystarczającymi środkami, aby wywierać wpływ na sytuację w tamtym regio-
nie świata. Azja okazała się odporna na europejskie wzorce rozwojowe, ponieważ od 
lat 90. XX w. już sama stawała się autonomicznym centrum rozwoju, wykorzystując 
własny model wzrostu. Pozostawała troska o korzystne relacje handlowe. Nadzwy-
czajny wzrost Chin i ich gigantyczny potencjał rozwojowy sprawił, że to raczej Unia 
i jej państwa konkurowały o względy Pekinu niż odwrotnie. Chiny i inne państwa 
azjatyckie ceniły jednak Europę w roli trzeciego fi lara porządku międzynarodowego. 
Świat wielobiegunowy odpowiadał im bardziej niż jednobiegunowy (z USA jako tym 
jedynym biegunem). Do czasu – gdy potencjalną Triadę mogły zastąpić Chimeryką8.

Od Traktatu z Maastricht UE starała się być mocarstwem normatywnym. Sam 
traktat istotę jej tożsamości międzynarodowej upatruje w utrzymywaniu pokoju i bez-
pieczeństwa oraz rozwijaniu współpracy międzynarodowej zgodnie z wartościami UE 
oraz Karty NZ, a także popieraniu demokracji, rządów prawa, praw człowieka i pod-
stawowych wolności. I pod tym względem aktywność UE była niezrównana, czy cho-
dzi o NZ i różne ich agendy, WTO czy KBWE oraz współpracę z innymi organiza-
cjami regionalnymi. UE była szczególnie aktywna w czterech obszarach: handlu, praw 
człowieka, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ziemskiego klimatu. 
Jeśli w którejkolwiek z tych dziedzin doszło w okresie pozimnowojennym do postępu, 
to była to przede wszystkim zasługa UE. Lista inicjatyw czy projektów, w których 

8 R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989–2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie 
XX i XXI wieku, Warszawa 2011, s. 89–108, 222–250, 378–412. 
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przeprowadzeniu UE odegrała decydującą rolę jest długa, od MTK przez „odpowie-
dzialność za ochronę” po protokół z Kioto. 

Samodzielna, podmiotowa rola UE w stosunkach międzynarodowych nie była 
możliwa bez porzucenia amerykańskiej kurateli, która się wykształciła w czasach 
„zimnej wojny”. Problem stosunków transatlantyckich (euro-amerykańskich) był 
tym trudniejszy, że chodziło o relacje między dwoma częściami Zachodu, z których 
każda miała swoje powody do defi niowania, jak powinno wyglądać przywództwo 
Zachodu w globalnym porządku międzynarodowym. Waszyngton dopuszczał większą 
rolę Europy, ale jedynie w sensie jej większego wkładu we wspólny wysiłek Soju-
szu Atlantyckiego na rzecz bezpieczeństwa. Poza tym, spoglądał na Europę, jak na 
gospodarczego rywala bez zdolności do przywództwa politycznego. Gdy od drugiej 
połowy lat 90. ubiegłego stulecia UE zaczęła zgłaszać aspiracje do większej niezależ-
ności, a wręcz globalnej roli zaczęły się kłopoty. Nasiliły się one w kontekście próby 
stworzenia przez UE wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (od 1999 r.), pomy-
ślanej jako polityczno-militarna zdolność do autonomicznego działania UE w sferze 
bezpieczeństwa. Spotkało się to z oporem, a nawet dywersją (poprzez zaprzyjaźnione 
kraje w Europie, które bardziej stawiały na sojusz z USA) Waszyngtonu. Po pierw-
szych sukcesach i nawet zrealizowaniu kilkunastu operacji zagranicznych (głównie 
Afryka), tworzenie CSDP utknęło w miejscu, choć zgodnie z przyjętą w 2003 r. stra-
tegią bezpieczeństwa UE miała być zdolna do „współodpowiedzialności za globalne 
bezpieczeństwo i budowę lepszego świata”. Początek pierwszej dekady XXI w. był 
pełen oświadczeń i publikacji anonsujących nadejście UE jako „globalnego mocar-
stwa”. Przy okazji wojny z Irakiem (2003) Amerykanom udało się jednak podzie-
lić UE i właściwie powstrzymać jej starania o strategiczną autonomię i podmioto-
wość. Reszty dokonał kryzys fi nansowo-gospodarczy od 2008 r., a także sprzeciw lub 
brak zainteresowania różnych państw członkowskich. Gdy w okresie rządów Baracka 
Obamy Europa otrzymała od zwracającego się ku Azji Waszyngtonu zielone światło 
do odpowiedzialności i dojrzałości w sprawach bezpieczeństwa, podzieleni i nieskorzy 
do wysiłku zbrojnego Europejczycy zdążyli już stracić „wolę mocy”9. Pomimo ocze-
kiwań ze strony innych regionów świata, UE nie zdołała się zdefi niować jako jeden 
z trzech fi larów nowego porządku międzynarodowego (według koncepcji Triady).

* * *

Od 2009 r. UE weszła w przewlekły kryzys fi nansowo-gospodarczy, polityczno-insty-
tucjonalny oraz moralno-ideowy10. Najgłębszy od chwili jej powstania. Do dzisiaj, 
do 2014 r., nie potrafi ła z niego wyjść. Punktem wyjścia do tego kryzysu było zała-
manie fi nansowe 2008 r., które zagroziło istnieniu strefy euro. Przez kilka lat uwaga 

9 N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa 2012.
10 R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa 2011. 
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i energia UE, jej głównych mocarstw, a zwłaszcza Niemiec, była skoncentrowana na 
niedopuszczeniu do bankructwa upadłych fi nansowo członków strefy oraz do jej roz-
padu. Kryzys ujawnił jednak granice instytucjonalnej zdolności Unii do szybkiego 
reagowania i podejmowania stanowczych decyzji. Kryzys wywołał też postawy ego-
istyczne, w tym odwrót w kierunku autonomii państw członkowskich. Dla obserwa-
torów było jasne, że choć rozwiązywanie wspólnych problemów wymagało „więcej 
Europy”, czyli pogłębienia integracji, być może w kierunku federalistycznym, silna 
tendencja polityczna pośród większości państw, w tym unijnych mocarstw, biegła 
w odwrotnym kierunku. Rezultatem był paraliż decyzyjny w sprawach ważnych. Stało 
się tak pomimo wejścia w życie w 2009 r. Traktatu z Lizbony, który ratował główne 
postanowienia porzuconego przez Unię Traktatu konstytucyjnego z 2003 r.11 To wła-
śnie niedoszła „europejska konstytucja” miała być podstawą pogłębionej integracji 
i globalnej roli UE. Na nic w tej sytuacji zdało się utworzenie stanowiska wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, zwłasz-
cza jeśli unijne mocarstwa postanowiły obsadzić w tej roli osobę niedoświadczoną 
i pozbawioną woli tworzenia silnej międzynarodowej roli UE. Kryzys potężnie osła-
bił Francję, która przestała być pełnowartościowym partnerem Niemiec (w ramach 
osi czy motoru Paryż–Berlin), w jeszcze większym stopniu Włochy, a Londyn ogło-
sił zamiar zmniejszenia swej obecności w UE nawet z perspektywą jej opuszczenia. 
Skoncentrowane na swych interesach gospodarczych Niemcy nie potrafi ły zapewnić 
Unii politycznego przywództwa. Nadmierna biurokratyzacja procesów decyzyjnych 
z jednej strony, a z drugiej uzurpacja niektórych organów Unii (Parlamentu i Komi-
sji) do kulturowej homogenizacji jej obszaru według jednej ideowej wizji wywołały 
nastroje antyeuropejskie, które dały o sobie silnie znać w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r. UE weszła w okres utrzymywania integracyjnego status quo 
już bez większych międzynarodowych ambicji.

Kryzys Zachodu 2008 r. (i w latach następnych) nałożył się na tendencje bardziej 
sekularne, polegające na wzroście potencjału, roli, asertywności mocarstw i regionów 
pozaeuropejskich, nie-zachodnich. W dominującej w stosunkach międzynarodowych 
narracji szybko przeszliśmy od tezy o post-american world do wizji post-western 
world – do świata nie-zachodniego. Ilustracją potwierdzającą tę tendencję był impo-
nujący wzrost potencjału Chin, które stały w 2010 r. drugą gospodarką świata (około 
2020–2025 powinny stać się pierwszą) oraz ich globalne, mocarstwowe aspiracje. 
Gospodarczy punkt ciężkości świata przenosi się bezsprzecznie do Azji Wschodniej. 
Inną ilustracją świata nie-zachodniego stała się grupa BRIC – Brazylia, Rosja, Indie, 
Chiny. Nawet jeśli jest ona wewnętrznie niespójna, jej członkowie otwarcie wyrażają 
zamiar kwestionowania dotychczasowej pozycji Zachodu w życiu międzynarodowym, 
w tym także dotychczasowych instytucji wielostronnych uważanych przez nie za twór 
Zachodu. W ich działaniu widoczny jest brak troski o jakość globalnego porządku 

11 J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony, Warszawa 2010.
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międzynarodowego; liczą się w y ł ą c z n i e ich interesy. Wprawdzie można twier-
dzić, że jest za wcześnie, aby mówić o zmierzchu Zachodu w sensie spenglerowskim, 
z pewnością możemy jednak mówić o zmierzchu dominacji Zachodu w świecie. Traci 
lub straciła ona swoje gospodarcze, polityczne, demografi czne, moralne podstawy. 
Bogactwo Zachodu, jego poziom życia może być nadal przedmiotem zazdrości oraz 
powodem do imigracji ze strony innych krajów, regionów czy ludzi, ale Zachód prze-
stał być wzorcem rozwojowym. Pokazywany jest raczej jako antymodel, jako recepta 
na dekadencję lub kryzys. 

Naszkicowane grubą kreską zmiany skłaniają do pytania o przyszłą rolę Europy 
w porządku międzynarodowym oraz o trwałość europejskiego pierwiastka w jego 
aksjologiczno-normatywnym wymiarze. Sama Europa, jeśli nie powstrzyma swej 
dekadencji, w najbliższych dziesięcioleciach wejdzie na drogę prowadzącą do egzy-
stencji według jednego z obecnych już w Europie modeli: greckiego, szwajcarskiego 
lub francuskiego, lub, co bardziej prawdopodobne, mniej lub bardziej spójnej kompila-
cji tych trzech bazowych modeli, czego jednak wspólnym mianownikiem będzie trace-
nie cywilizacyjnej tożsamości. Europa, która swoje miejsce w świecie w ostatnich kil-
kuset latach zawdzięczała wyjątkowości i sile swej cywilizacji rozstaje się z nią jako 
czymś wstydliwym12. Jest to tym bardziej zadziwiające, że nie robią tego inne regiony 
i państwa (mocarstwa) aspirujące do odgrywania aktywnej roli w życiu międzynaro-
dowym. Nie mniej zasadnicze jest pytanie o zdolność zachowania w nowym porządku 
międzynarodowym tych wartości i norm, które są cennym i chciałoby się powiedzieć 
wkładem Europy o uniwersalnym znaczeniu. Chodzi nie tylko o to, że zbudowany 
przy ogromnym udziale Europy obecny porządek międzynarodowy nadal względ-
nie dobrze odpowiada jej interesom (bezpieczeństwa, gospodarczym) i wartościom. 
Rzecz również w tym, że lepiej niż możliwe do wyobrażenia inne jego wersje służy 
pokojowi, bezpieczeństwu, ograniczaniu roli siły w stosunkach międzynarodowych, 
respektowaniu norm ius cogens, prawom narodów, prawom człowieka i jego wolności, 
w tym prawom mniejszości, zrównoważonemu rozwojowi, uwzględnianiu potrzeby 
sprawiedliwości i solidarności w życiu międzynarodowym. Jak długo tego rodzaju 
myślenie o porządku międzynarodowym oraz działania na rzecz takiego porządku 
przetrwają bez silnej i gotowej bronić swego dorobku Europy? Dzisiejszy stan rzeczy 
nie pozwala na umiarkowany nawet optymizm w odpowiedzi na to pytanie13. 

12 M. Zięba OP, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie, Warszawa 2011; M. Król, 
Europa w obliczu końca, Warszawa 2012. 

13 Ph. Esper i in., A World Without Europe?, Paris 2012.
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Europe and International Order
Summary

The paper reconstructs Europe’s historical contribution to establishing the fi rst modern global 
international order. For the author the examples of ancient and non-European (proto-European) 
“international orders” which more and more frequently appear in the literature do not reveal the 
qualities which could be regarded as preparation or introduction into the European international 
order which was created in the 17th century. Then, for the fi rst time in history, the order meet-
ing the minimum criteria of being considered as European international order emerged: the par-
ticipants, rules of their interactions, stabilizing power system, underpinning common economic 
and social formation as well as a number of ideas connecting the participants and legitimizing 
the existing order at the same time. Gradually, through the fi rst discoveries, colonization, impe-
rial conquest and fi nally establishing the fi rst common multilateral international institutions (the 
League of Nations) Europe spread its order all over the world.

Soon Europe – divided and under the infl uence of two external superpowers – lost its 
role and infl uence in the world. After the end of the Cold War, Europe united largely by the 
European Union got a chance to regain a signifi cant position in the new international order.
Due to its overall potential, attractive model of development and the impact of numerous instru-
ments (under the common foreign policy, security policy and trade policy) the EU started to play 
an important role in the world. The concept of the EU (Europe) as a “global player” and one of 
the three centers of infl uence, power, attraction, next to the United States and China, appeared. 
However, both deep economic crisis (since 2008), ideological crisis  and the lack of consensus 
between major member states on the EU’s international role to a large degree challenged earlier 
ambitions. In the long term this may call into question the sustainability of Europe’s contribu-
tion to the present shape of international order.
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ROZWAŻANIA
O POLSKIM INTERESIE NARODOWYM 

 1. Rozumienie interesu narodowego

Kategoria interesu narodowego należy do centralnych w dziedzinie polityki zagranicz-
nej i stosunków międzynarodowych. Jej analityczne i wyjaśniające walory są jednak 
przeceniane, co wynika z powszechności stosowania, często w znaczeniu intuicyjnym 
i zdroworozsądkowym1. 

Interes narodowy w sensie przedmiotowym odnosi się do czynników motywa-
cyjnych w polityce państwa, stanowiących odzwierciedlenie naturalnych tendencji do 
obrony posiadanych wartości i zdobywania wartości pożądanych. Jest instrumentem 
mobilizującym, integrującym i konsolidującym elity polityczne i obywateli danego 
państwa w sferze działań i oddziaływań międzynarodowych2. Można go traktować 
dwojako – jako kategorię ideologiczną i idealizacyjną oraz jako wytyczną pragma-
tycznego działania w polityce zagranicznej3. W pierwszym przypadku interes naro-
dowy wskazuje na rangę wartości nadrzędnych, lub uznawanych za takie w danej 
zbiorowości narodowej. W drugim – chodzi o stymulator aktywności, oparty na kal-
kulacji zysków i strat w osiąganiu celów, jakie przed państwem wyznacza strategia 
polityczna4. W obu przypadkach interes narodowy wyraża się w retoryce politycznej, 
która sprzyja uzasadnianiu działań podejmowanych w jego realizacji. 

W sensie podmiotowym najbardziej typowe jest ujmowanie go w odniesieniu do 
narodu w znaczeniu etnicznym, rozumianego jako grupa społeczna o homogenicznej 

1 S. Smith, Theories of Foreign Policy: An Historical Overview, „Review of International Studies” 
1986, nr 1, s. 23–26; D. Kabat-Rudnicka, Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych 
stosunków międzynarodowych, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2013, nr 3, s. 5–42.

2 S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 73–85.
3 R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa, w: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicz-

nej państwa, Toruń 2004, s. 39–40.
4 B. Mieżujew, Poniatie „nacjonalnyj intieries” w rossijskoj obszczestwiennopoliticzeskoj mysli, 

„Polis” 1997, nr 1, s. 8.
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kulturze, wspólnym języku, religii, tradycjach czy obyczajach. Na uwagę zasługują tu 
koncepcje nacjonalistyczne, odwołujące się do zmitologizowanej solidarności i tożsa-
mości opartej na więzach krwi. W nowoczesnym, zracjonalizowanym ujęciu interes 
narodowy odnosi się raczej do politycznej wspólnoty obywatelskiej, w której wszyst-
kie jednostki łączy lojalność wobec państwa, takie same reguły równości i wolności 
niezależnie od pochodzenia etnicznego, wyznania czy języka. Im większe zaangażo-
wanie obywateli w artykułowanie interesu narodowego i im silniejsza demokratyczna 
kontrola nad państwem, tym mniejszy jest dystans między rozumieniem interesu przez 
społeczeństwo a polityką państwa5. W państwach wielonarodowych interes narodowy 
stanowi wypadkową interesów części składowych i w przypadku kolizji z ich ocze-
kiwaniami, zawsze przeważa interes całości, odpowiadający przede wszystkim inte-
resowi narodu tytularnego. 

Pod względem teoretycznym kategorię interesu narodowego najbardziej spopu-
laryzował realizm polityczny. Wielu przedstawicieli tego nurtu, od Hansa Morgen-
thaua i Johna Hertza poczynając6, wskazywało na główny motyw zachowań państw 
w anarchicznym środowisku międzynarodowym, jakim jest przetrwanie. Zadaniem 
każdego państwa jest ochrona jego fi zycznej, politycznej i kulturowej tożsamości, 
całości i pewności. Miejsce zajmowane w systemie dystrybucji sił decyduje o moż-
liwościach zagwarantowania tych wartości. Potęga i bogactwo stanowią niezbędne 
środki dla przetrwania państw i ich bezpieczeństwa. Dążenie do maksymalizacji potęgi 
(obejmujące ochronę własnego stanu posiadania, ale i ekspansję kosztem innych7) leży 
więc u podstaw defi niowania interesu narodowego w całej tradycji realistycznej, od 
czasów starożytnych do współczesności8. 

Krytycy realizmu wskazują z jednej strony na ograniczenia poznawcze reduku-
jące życie międzynarodowe do rywalizacji i walki9, będących konsekwencją determi-
nistycznie pojmowanego stosunku sił, a z drugiej strony na zbyt enigmatyczną treść 
tej kategorii, która ignoruje rolę interpretacji różnych złożonych czynników występu-
jących w stosunkach międzynarodowych10. Realizm polityczny przecenia obiektywne 
i materialne komponenty interesu narodowego, podczas gdy na konkretne zachowania 
decydentów państwowych wpływają subiektywne odczucia czy wyobrażenia11.

5 K. Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 100–105.
6 H. Morgenthau, In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign 

Policy, New York 1951; J. Herz, Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Reali-
ties, Chicago 1951.

7 R. Skarzyński, Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych, Białystok 
2006, s. 326.

8 K. Waltz, Theory of International Politics, New York 1979; A. Gałganek, Historia teorii stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 2009.

9 J.S. Nye, Jr., Neorealism and Neoliberalism, „World Politics” 1988, nr 2. 
10 F.A. Sonderman, The Concept of National Interest, w: W.C. Olson (red.), The Theory and Practice 

of International Relations, Englewood Cliffs 1987, s. 60.
11 R.L. Rothstein, On the Costs of Realism, „World Politics” 1972, nr 3, s. 353.
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Z powodu wyżej wskazanych słabości na kategorię interesu narodowego warto 
spojrzeć z perspektywy konstruktywistycznej. Zgodnie z interpretacją Alexandra Wen-
dta, to nie anarchia międzynarodowa kreuje motywacje zachowań państw, lecz one 
same defi niując swoje interesy i tożsamości w pluralistycznym systemie międzynaro-
dowym tworzą środowisko przypominające anarchię12. Konstruktywistom przypisuje 
się także stwierdzenie, że artykulacja interesów państwa stanowi konkretyzację jego 
tożsamości w stosunkach międzynarodowych13. To decydenci polityki zagranicznej 
mają najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o interpretację interesu narodowego14. Już 
dawno stwierdzono, że interesem narodowym jest niekoniecznie to, co obiektywnie 
najlepsze dla zbiorowości zamieszkującej państwo, lecz to, co rządzący za najlepsze 
uznają15. Interpretacja interesu narodowego zależy zawsze od rozumienia okoliczności 
warunkujących zachowania międzynarodowe państwa. To zaś jest funkcją ich wiedzy, 
doświadczenia i wrażliwości poznawczej, a także ideologii.

Politycy wykorzystują często kategorię interesu narodowego w sposób instru-
mentalny, w celu pobudzania poparcia społecznego dla swoich koncepcji i progra-
mów politycznych. Interes narodowy jest przedmiotem gier politycznych i walki 
o władzę między rywalami. Rozmaite frakcje polityczne ścierają się ze sobą o to, 
aby udowodnić przywiązanie do narodowych wartości i zdobyć trwałe miejsce na 
scenie politycznej. Spośród wszystkich instytucji publicznych to jednak rząd ma naj-
więcej środków, aby w zależności od diagnozy sytuacji formułować oceny tego, co 
jest optymalne w danych okolicznościach dla państwa i jego obywateli16. Prowadzona 
przez rząd polityka zagraniczna jest platformą artykulacji, defi niowania i realizacji
interesu narodowego17.

Pod szyldem interesu narodowego kryją się uświadamiane preferencje państw, 
które powstają jako rezultat wewnętrznych potrzeb materialnych i funkcjonalnych. 
Preferencje te powstają również pod wpływem czynników zewnętrznych, często jako 
wynik naśladownictwa oraz uczenia się na wzorach sprawdzonych lub przeżytym 
doświadczeniu innych uczestników stosunków międzynarodowych. Mogą wynikać 
ze zobowiązań sojuszniczych, lojalności czy podległości wobec silniejszego partnera, 
protektora bądź hegemona. We współczesnym świecie ważnym uwarunkowaniem pre-
ferencji państw są też normy etyczne, polityczne i prawne, które określają, co jest 

12 A. Wendt, Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics, „Inter-
national Organization” 1992, nr 2, s. 391–425.

13 G. Chafetz, M. Spirtas, B. Frankel, Introduction: Tracing the Infl uence of Identity on Foreign 
Policy, w: G. Chafetz, M. Spirtas, B. Frankel (red.), The Origins of National Interests, London-Portland, 
OR 1999, s. XV–XVI.

14 J. Weldes, Constructing National Interests, „European Journal of International Relations” 1996, 
nr 3, s. 281.

15 E.S. Furniss, R.C. Snyder, An Introduction to American Foreign Policy, New York 1955. 
16 R.L. Doty, Foreign Policy as Social Construction: A Post-positivist Analysis of US Counter-insur-

gency Policy in the Philippines, „International Studies Quarterly” 1993, nr 3, s. 298.
17 R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.
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dopuszczalne, a co nie w zachowaniach międzynarodowych. Naruszenie reguł akcep-
towanych przez uczestników „społeczności międzynarodowej” wywołuje restrykcje 
tak ze strony państw, ich ugrupowań, jak i instytucji międzynarodowych, np. ONZ. 
Preferencje państw są wreszcie pochodną ról i utrwalonych pozycji oraz statusów 
w środowisku międzynarodowym (siły moralnej, prestiżu, uznania, rangi, osiągnięć 
i sukcesów).

Interes narodowy jest kategorią zbiorczą, obejmującą rozmaite interesy cząst-
kowe czy sektorowe o charakterze: politycznym, gospodarczym, wojskowym, techno-
logicznym, kulturalnym i społecznym18. W każdej z tych dziedzin można wyodrębnić 
interesy: żywotne i drugorzędne, wieczyste i doraźne, kolektywne i indywidualne, 
egoistyczne i altruistyczne, aspiracyjne, operacyjne i polemiczne19. Najbardziej prze-
konująca klasyfi kacja, zaproponowana w literaturze polskiej przez Józefa Kukułkę, 
do dzisiaj nie straciła swojej wartości analitycznej i poznawczej. Jego podział na 
trzy typy interesów wskazuje na znaczenie leżących u ich podstaw potrzeb egzy-
stencjalnych, koegzystencjalnych i funkcjonalnych. Interesy egzystencjalne obejmują 
zaspokojenie materialnych i świadomościowych potrzeb państwa w stopniu zapew-
niającym jego przetrwanie, bezpieczeństwo, całość, pewność, identyczność, przy-
stosowanie i rozwój; interesy koegzystencjalne obejmują zaspokojenie materialnych 
i świadomościowych potrzeb państwa w zakresie: autonomii, suwerenności, uczestnic-
twa, przynależności, łączności, współżycia, współpracy, współzawodnictwa, korzyści, 
wzajemności, pozycji i roli; natomiast interesy funkcjonalne obejmują: zaspokoje-
nie materialnych i świadomościowych potrzeb państwa w zakresie międzynarodowej 
informacji, percepcji, regulacji, skuteczności, sprawności i innowacji w procesach
uczestnictwa międzynarodowego20. 

We współczesnym coraz bardziej zglobalizowanym i współzależnym systemie 
stosunków międzynarodowych interes narodowy poszczególnych państw splata się 
z interesami zespołowymi i zespolonymi (sojuszniczymi, integracyjnymi). Choć ten-
dencje egoistyczne i partykularne nieraz biorą górę nad tendencjami altruistycznymi 
i uniwersalnymi, to jednak obserwuje się coraz więcej zrozumienia dla strategii koope-
racyjnych i akomodacyjnych, kosztem strategii rywalizacyjnych. Jednakże państwa 
„rzadko zachowują się jak święci”21; nawet gdy głoszą wzniosłe hasła i szlachetne 
intencje, często realizują własne, pojmowane egoistycznie interesy. Warto o tym 
pamiętać przy analizie interesu narodowego współczesnej Polski.

18 T.W. Robinson, National Interest, w: J. Rosenau (red.), International Politics and Foreign Policy, 
New York 1969, s. 184–189.

19 J. Frankel, National Interest, London 1970.
20 J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978, s. 265.
21 M.G. Roskin, R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones, Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 

2001, s. 486.
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 2. Tożsamość geopolityczna Polski jako podstawa
formułowania interesu narodowego

Historia i położenie geopolityczne decydują o tożsamości cywilizacyjnej takich państw 
jak Polska, które przez pryzmat dawnych uzależnień i doznanych krzywd defi niują 
swój interes narodowy, określając przyjaciół i rywali, dystans psychologiczny w poli-
tyce sąsiedzkiej i gotowość bądź niechęć do normalizacji stosunków22. Polacy są 
mocno przywiązani do geopolityki, próbując przy jej pomocy wytłumaczyć wszystkie 
nieszczęścia historyczne i zagrożenia bieżące. Klasyczna geopolityka próbowała wyja-
śniać rozmaite konfl ikty terytorialne między państwami, niezależnie od ich orientacji 
ideologicznej23. Stopień dzisiejszych konfl iktów maleje jednak w zależności od stop-
nia zintegrowania ze sobą jednostek geopolitycznych. W Unii Europejskiej mało kto 
na serio rozważa wpływ geopolityki. Liczą się przede wszystkim wzajemne interesy 
gospodarcze, dynamika rozwojowa i daleko posunięta konsolidacja celów i działań24. 
To oznacza, że Polska przestaje na płaszczyźnie geopolitycznej rywalizować z Niem-
cami czy Francją. Mając zbieżne cele i poszukując podobnych rozwiązań problemów 
gospodarczych czy politycznych dąży z tymi państwami do komplementarności inte-
resów i ich koordynacji. Jedynie z Rosją Polska stale bazuje na geopolitycznych uza-
sadnieniach, które mają charakter ideologiczny. Geopolityka bowiem przydaje się – 
zwłaszcza w mediach i argumentacji części elit – jako narzędzie ideologicznej obrony. 
Według tej fi lozofi i, jest rzeczą oczywistą, że Rosja chce znów sobie podporządko-
wać Polskę, ta zaś jest zmuszona przed nią się bronić25. Dramatyczne wydarzenia 
w sąsiedztwie Polski dodatkowo potęgują te obawy i zagrożenia. Postrzeganie Rosji 
wyłącznie jako państwa wrogiego i agresywnego przez pryzmat konfl iktu ukraińskiego 
skutkuje poważnym zubożeniem poznawczym26. Doszło do absurdalnej sytuacji już 
nie tylko w sensie psychologicznym, ale i praktycznym. Nic bowiem, co zrobi Rosja, 
nie zasługuje na zrozumienie i niczego, co zrobi Ukraina, nie wolno krytykować. Pod-
grzewanie atmosfery wysokiego napięcia wywołuje pilną konieczność wzmacniania 
potencjału obronnego. Zapomina się wszak, że ze strony Rosji mamy do czynienia 

22 W polskim myśleniu politycznym krzyżowały się i cyklicznie występowały dwa nurty warunko-
wane geopolityką: realizm i idealizm. Zob. szerzej: A. Bromke, Poland’s Politics: Idealism vs. Realism, 
Cambridge, Mass. 1967. Por. R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Częstochowa 2009.

23 Por. E. Romer, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów–Warszawa 1939; 
R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Warszawa 1991; A. Bocheński, Między Niemcami a Rosją, 
Kraków–Warszawa 2009.

24 „Proces integracji w ramach Unii Europejskiej neutralizuje geopolitykę, choć jej całkowicie jeszcze 
nie znosi”. R. Kuźniar, Położenie geopolityczne Polski – od fatalizmu do normalności, w: J. Błuszkowski 
(red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2007, s. 249.

25 M. Stolarczyk, Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty poli-
tyczne), „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” t. 11, J. Iwanek, M. Stolarczyk (red.), Katowice 2013. 

26 Por. J. Białek, Czy istnieje polityka zagraniczna Polski? „Opcja na Prawo” 2014, t. 135, nr 2, 
s. 46–57.
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z potężnym arsenałem jądrowym, którego broń taktyczna krótkiego zasięgu przeważy 
każdy arsenał konwencjonalny. Rosja w razie zmasowanej napaści na nią przy użyciu 
środków konwencjonalnych, zgodnie ze swoją doktryną wojskową, nie zawaha się 
sięgnąć do arsenału jądrowego. Wtedy dokona się globalne samobójstwo. Szkoda, że 
takiej groźby nie dostrzegają polscy politycy.

Polska znajduje się we wrażliwym strategicznie układzie sił geopolitycznych27. 
Panuje wszak przekonanie, że dzięki zasadniczym zmianom w bezpośrednim sąsiedz-
twie oraz instytucjonalnym afi liacjom z Zachodem położenie geopolityczne przestało 
być czymś wyjątkowym i fatalnym. Uwolnienie od sytuacji konfl iktowych z sąsiadami 
i otwarcie na procesy integracyjne uczyniło Polskę ważnym ogniwem stabilizującym 
w Europie Środkowej28. Szczególnym wzmocnieniem tej pozycji stało się przekona-
nie społeczeństwa polskiego, że zawsze stanowiło ono część zachodnioeuropejskiego 
dziedzictwa kulturowego29.

Ze względu na położenie geopolityczne Polska jest naturalnym miejscem spotka-
nia i dialogu trzech części dawnej Europy Wschodniej, obejmującym region niemiec-
kojęzyczny, naddunajsko-bałkański i dawne ziemie Rzeczypospolitej wielu narodów. 
Wykorzystanie tej szansy jest wyzwaniem zarówno dla elit politycznych, jak i środo-
wisk opiniotwórczych i intelektualnych. Jednym z możliwych rozwiązań jest konsoli-
dacja zespołu państw, związanych wspólnym interesem geopolitycznym, sąsiedztwem 
i lokalizacją przestrzenną. Chodzi o ugrupowanie środkowoeuropejskie, niekoniecznie 
łączone z koncepcją Międzymorza, w którym Polska wraz z Rumunią mogłaby odgry-
wać role inicjatywne, choć niekoniecznie przywódcze. Te bowiem są źle odbierane 
przez mniejsze państwa regionu. Istotą strategii państw Europy Środkowej jest nie tyle 
przeciwważenie potencjału dwu największych potęg, tj. Niemiec i Rosji, ile kontrowa-
nie ich inicjatyw geopolitycznych, prowadzących do uzależniania państw słabszych. 
Polska wchodząc w bliskie związki z państwami mniejszymi mogłaby postawić na 
role samodzielne, bardziej „autonomiczne” także w stosunku do Stanów Zjednoczo-
nych. To przecież nie jest tak, że sojusz z Ameryką przeszkadza Polsce mieć dobre 

27 T. Orłowski, Geopolityka polska, w: C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003, s. 361–390.
28 W wyniku przynależności unijnej państw środkowoeuropejskich i bałtyckich granice między nimi 

stały się wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, zaś granica wschodnia Polski jest zewnętrzną granicą 
zjednoczonej Europy. Ten styk z państwami Europy Wschodniej jest źródłem wyzwań, jak i zagrożeń. 
Uwzględniając swoje położenie geopolityczne Polska może zdefi niować swój potencjał jako unikalne miej-
sce na mapie Europy, regionalne centrum oddziaływań politycznych i gospodarczych, państwo integrujące 
się z Zachodem, ale ciągle otwarte na stosunki ze Wschodem. Otwarcie granic na niespotykaną dotąd skalę 
pociąga za sobą konieczność utrzymywania systemu skutecznych zabezpieczeń, a jednocześnie ułatwień 
(nowoczesnej infrastruktury przejść granicznych, organizacji bezkolizyjnego tranzytu, sprawnej kontroli, 
walki z przemytem narkotyków i szkodliwych materiałów itd.). Włączenie Polski w europejską przestrzeń 
integracyjną uzasadnia rozwój sieci dróg i nowoczesnych połączeń kolejowych, które mają znaczenie
eurazjatyckie.

29 Warto mieć na uwadze odmienne punkty widzenia na ten temat: Z. Szczerek, Nieznośnie wschodnia 
Polska, „Herito” 2014, nr 15, s. 42–49.
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stosunki z innymi państwami, w tym z Rosją czy Chinami. Jak uczy doświadcze-
nie Turcji, a także Węgier, mniejsze państwo może tak zdefi niować swoje interesy 
wobec hegemona, że ten ostatni nie może ich lekceważyć, a wręcz przeciwnie, musi 
się z nimi liczyć. 

Wskazane wyżej ograniczenie odnosi się do złudnego przeświadczenia, że „spe-
cjalne” stosunki z najpotężniejszym mocarstwem zapewniają Polsce pełne zrozumie-
nie jej interesów u wielkiego partnera i równe traktowanie30. Jest to tzw. pułapka 
silniejszego sojusznika. Nie ma niestety gwarancji, że druga strona nie wykorzy-
sta przewagi dla przeforsowania swoich interesów. Słabsza strona może oczywiście 
upominać się, jeśli starczy jej odwagi i determinacji, o większe koncesje ze strony 
sojusznika, ale ryzykuje posądzenie o utratę lojalności i wiarygodności. Ten strach 
przed takim osądem paraliżuje decydentów politycznych, którzy „wypadnięcie z łask” 
możnego protektora traktują jako największe niebezpieczeństwo, przede wszystkim 
dla nich samych. Ten przykład można odnieść do stosunków polsko-amerykańskich 
po 1989 r. Żadna ekipa rządząca Polską nie była w stanie zdefi niować ceny za bez-
warunkowe poparcie dla Ameryki31. Politycy polscy, niezależnie od ich prowenien-
cji ideowej stali się zakładnikami przekonania, że wszelka opozycja wobec Stanów 
Zjednoczonych oznaczałaby powrót do afi liacji prorosyjskich. Stworzony został taki 
klimat mentalny (zarówno w gabinetach politycznych, jak i w mediach), że Polska 
w istocie nie ma żadnego pola manewru w negocjacjach z Amerykanami. Przede 
wszystkim ekipy rządzące w Polsce nie wyzbyły się kompleksu niższości wobec 
USA i nie rozumieją konieczności używania argumentów pragmatycznych, a nie 
ideologicznych32. Sprawa zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli polskich, 
wyjeżdżających do USA, symbolizuje głęboką asymetrię w traktowaniu Polski przez
amerykańskiego sojusznika33.

Obiektywnie rzecz biorąc, Polska zawsze będzie leżeć na pograniczu Europy 
atlantyckiej i kontynentalnej. To położenie jest przyczyną trwałej sprzeczności mię-
dzy tendencją do traktowania jej jako najbardziej wschodniego kraju Zachodu a ten-
dencją do traktowania jej jako najbardziej zachodniego kraju Wschodu34. Nie chcąc 

30 USA nie traktują Polski jako „specjalnego” partnera na wzór Wielkiej Brytanii czy Izraela, choć 
nie ukrywają, że Polska jest dla nich ostoją proamerykańskiej „Nowej Europy”, rozciągającej się od 
Bałtyku do Morza Czarnego, przez republiki bałtyckie, państwa wyszehradzkie, po Rumunię, Bułgarię
i Słowenię.

31 S. Bieleń, Defi cyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe–Interna-
tional Relations” 2008, t. 39, nr 3–4, s. 9–29; por. także: R. Zięba, Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej 
rządu koalicji PO i PSL, „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” 2013, t. 47, nr 1, s. 9–33.

32 Por. A. Dmochowski, Między Unią a Rosją: o polskiej racji stanu, polityce zagranicznej i miejscu 
Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2013, passim.

33 Kwestia wizowa w USA nie należy wszak do poważnych kwestii politycznych. Jej uregulowanie 
mogłoby jedynie poprawić polskie samopoczucie, ale niczego nie zmieni we wzajemnych postrzeganiu.

34 S. Sierpowski (red.), Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, Poznań 2002, 
s. 12–13.
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być strefą buforową, bardziej lub mniej świadomie staje się państwem frontowym. 
Podmiotowość strategiczna Polski jest więc funkcją położenia geopolitycznego i zaan-
gażowania na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej sił sojuszniczych, zwłaszcza 
NATO i Stanów Zjednoczonych35. Na dłuższą metę takie uzależnienie prowadzi jed-
nak do zmajoryzowania Polski przez obce potęgi, z czego warto sobie zdawać sprawę, 
zanim będzie za późno. 

W polskiej polityce zagranicznej działa się według osobliwych kryteriów, zwal-
czając nielubiane „reżimy niedemokratyczne” – Rosji i Białorusi, a wspomagając 
hybrydalne ustroje oligarchiczne na Ukrainie, w Gruzji czy Azerbejdżanie. Zwłasz-
cza zaangażowanie na rzecz Ukrainy wymaga głębszego namysłu, a nie jedynie reak-
cji emocjonalnych. Nikt nie podważa zasadności pomocy Ukrainie w jej transforma-
cji ustrojowej oraz utrzymaniu suwerennego statusu. Poparcie dla Ukrainy nie może 
jednak być bezwarunkowe i pomijać istotne uwarunkowania wewnętrzne, które mogą 
zadecydować o przyszłości tego państwa. Należy do nich: przewlekły stan braku kon-
solidacji ustrojowej; trwałe tendencje separatystyczne na wschodzie kraju, łącznie 
z aktywnością terrorystyczną na całym obszarze; ograniczony charakter władzy cen-
tralnej, tak w sensie terytorialnym, jak i administracyjnym; umacnianie wpływów oli-
garchicznych i mafi jnych (nowe władze korzystają z poparcia starych struktur korup-
cyjno-przestępczych); permanentny stan zapaści gospodarczej, której nie są w sta-
nie zmienić ani Unia Europejska, ani międzynarodowe instytucje fi nansowe; różnice 
polityczne i rozłamy w obozie rządzącym; brak krytycznego spojrzenia na historię 
stosunków ukraińsko-polskich i inne36. Trwała wrogość w stosunkach ukraińsko-
-rosyjskich, na którą się zanosi, nie powinna implikować niekończącej się szkodliwej 
konfrontacji w stosunkach polsko-rosyjskich. Polityka zagraniczna Polski musi sku-
piać się na potrzebach i korzyściach, dotyczących bezpośrednio polskich obywateli, 
a nie na cudzych sprawach. Wymierne straty gospodarcze będące wynikiem włączania 
w konfl ikt z Rosją, ponosi przede wszystkim polskie społeczeństwo, które w dłuższej 
perspektywie upomni się o swoje racje i zrewiduje kształt sceny politycznej. Bez-
krytyczna orientacja na Ukrainę jest niebezpieczna z dwu powodów. Po pierwsze, 
nie wynika z własnej diagnozy interesów, jest natomiast jednoznacznym działaniem 
na rzecz Stanów Zjednoczonych. Po drugie, nie ma żadnych gwarancji, że Ukraina 
ze względu na swoją ideologię nie stanie się w przyszłości państwem antypolskim. 
Przestrzegają przed tym wnikliwi obserwatorzy (np. Bronisław Łagowski), ale nie 
znajduje to żadnego odbicia w głębszej refl eksji politycznej czy intelektualnej. Warto 
wreszcie wyartykułować oczekiwanie, podzielane przez wielu członków Unii Europej-
skiej (np. Węgry, Czechy, Słowację, Bułgarię, Finlandię, ale i Hiszpanię czy Włochy), 

35 S. Bieleń, Pozycja geopolityczna Polski, w: S. Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodo-
wych, Warszawa 2007, s. 15–31.

36 Zob. szerzej: M. Stolarczyk, Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego 
w latach 2013–2014, w: K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na 
początku drugiej dekady XXI wieku, Katowice 2014.
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że Ukraina nie może podejmować i eskalować takich działań, które w rezultacie zagra-
żają interesom innych państw.

Trudno zrozumieć, jakie są kryteria skuteczności polskiej aktywności międzyna-
rodowej. Odnosi się wrażenie, że jedynym kryterium są pochlebstwa i pochwała ze 
strony zachodnich mediów i polityków. Polskie rządy prowadzą politykę nieograni-
czonego zaufania do amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, domagając się budowy 
tarczy antyrakietowej, która siłą rzeczy w razie konfl iktu globalnego uczyni z Polski 
pobojowisko, jakim była w dwu wojnach światowych37. Wynika to z tego, że ludzie 
kreujący polską politykę i defi niujący polskie interesy nie wyobrażają sobie utrzyma-
nia niepodległości bez protekcji amerykańskiej. Prowadzi to do serwilizmu i samosate-
lizacji, ale o dziwo, nie budzi głębszej refl eksji krytycznej ani w opozycji politycznej, 
ani w opinii społecznej. Przeciętny obserwator podejrzewa (co wyraża się choćby na 
różnych forach internetowych), że stosunki między Polską a USA nie mogą być ani 
partnerskie, ani równoprawne, gdyż u ich podstaw leży głęboka asymetria potencja-
łów i interesów, której nie zasłonią najwznioślejsze hasła i deklaracje. Nawet minister 
spraw zagranicznych – co pokazała afera podsłuchowa – potrafi ł w chwili szczerości 
wyznać, że takie sojusze są niewiele warte.

Polska nigdy nie była strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych38, dlatego 
mimo entuzjazmu elit politycznych należy dokonać realistycznej diagnozy i obiek-
tywnej oceny tych zobowiązań, wskazać na ich ideologiczny i deklaratywny wymiar, 
bardziej w kategoriach wiary i entuzjazmu, niż faktów i nakładów. Bez zauważenia 
ogromnej dysproporcji nie tyle w potencjałach, bo ta jest oczywista i stawia Polskę na 
dalekim miejscu względem USA, ile w spojrzeniu na rangę w stosunkach międzynaro-
dowych. Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym i prowadzą politykę globalną, 
w której dla Polski przypada naprawdę niewiele miejsca. Region Europy Środkowej 
jest uznawany za bezpieczny i stabilny, a obsesje antyrosyjskie nie robią większego 
wrażenia na Amerykanach. Rozgrywają oni z Rosją swoją „wielką grę” geopolityczną, 
w której Polska może zostać wykorzystana nie jako podmiot i równoprawny sojusznik, 
ale jako instrument i „pionek na szachownicy”39. 

37 Wymowna w tej sprawie jest opinia Ewy M. Thompson z Uniwersytetu Rice w Houston: „Trudno 
uwierzyć, że dojrzali politycy nie tylko zgodzili się negocjować coś tak absurdalnego jak tarcza, ale nawet 
przedstawiali tę inicjatywę jako korzystną dla Polski. Przecież tu zupełnie nie chodziło o bezpieczeństwo 
Polski. Co więcej, Polska na tym bardzo straciła, bo Rosja pod pretekstem ochrony przed tarczą ustawiła 
rakiety średniego zasięgu w obwodzie kaliningradzkim. Wydaje się, że to była kwestia próżności polskich 
polityków, którzy chcieli pokazać, jacy to oni są wpływowi w Stanach”. E.M. Thompson, Zagrać w szachy 
z Ameryką, „Rzeczpospolita PlusMinus” z 12–13 lipca 2014 r.

38 D. Bandow, Is Poland’s Alliance with America „Worthless”?, „The National Interest” z lipca–sierp-
nia 2014 r.

39 Por. G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, tłum. M. Wyrwas-Wiśniew-
ska, Kraków 2012, s. 168–171.
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 3. Defi cyt strategicznego myślenia

Warunkiem właściwego sformułowania interesu narodowego przez elity rządzące – 
zgodnie z założeniami konstruktywizmu – jest rzetelne rozpoznanie środowiska mię-
dzynarodowego, identyfi kacja interesów partykularnych, kolektywnych i komplemen-
tarnych. Zadanie to zależy od jakości przywództwa politycznego, sprawności i kom-
petencji ludzi zatrudnionych w aparacie służby zagranicznej.

Legitymizacja władzy w III RP sięga od 25 lat do zasług w obalaniu poprzedniego 
ustroju. Na drugim planie są kompetencje merytoryczne rządzących, których nikt 
nie pyta o kwalifi kacje w dziedzinie zarządzania państwem i gospodarką. Staż par-
tyjny i kariera polityczna ludzi władzy są ważniejsze od gruntownego wykształcenia 
w dziedzinie prawa, ekonomii czy zarządzania. W kampaniach wyborczych większe 
szanse na zdobycie poparcia mają też celebryci i ekscentrycy, a nie poważni fachowcy. 
Dopóki to się nie zmieni, poziom klasy rządzącej będzie jedynie się obniżał. Widać to 
po kulturze politycznej, tak mentalnej, jak i instytucjonalnej, obnażonej choćby przy 
okazji afery podsłuchowej latem 2014 r. Korupcja na wysokich szczeblach władzy, 
afery podsłuchowe, ingerencje służb specjalnych w sferę wolności dziennikarskich 
– to przykłady, które zbliżają Polskę do reżimów wschodnioeuropejskich, a nie do 
Zachodu. Oprócz braku kompetencji członków polskich elit politycznych uderza ich 
mentalny prowincjonalizm. Wprawdzie bieżące kontakty z Brukselą i instytucjami 
unijnymi służą „cywilizowaniu” rodzimych polityków, ale to jeszcze nie oznacza, że 
mają oni horyzonty myślowe, wykraczające poza dominujące w Polsce swary. 

Elity polityczne, niezależnie od ich kwalifi kacji i proweniencji, ponoszą bez-
pośrednią odpowiedzialność za kreowanie strategii rozwojowej państwa. To od ich 
jakości i sprawności zależy efektywny plan gry. Polskie elity polityczne po 1989 r. 
okazały się nieprzygotowane do przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za pań-
stwo, które w wielu dziedzinach po prostu abdykowało. Odwołując się do dogmatów 
wolnego rynku doprowadzono do demontażu wielu funkcji państwa. Powołując się 
na konieczność prywatyzacji czy wymogi związane z integracją, pozbyto się wła-
snego przemysłu, zakładając, że obcy kapitał uczyni Polskę bogatą i szczęśliwą40. 
Tymczasem skala pauperyzacji, rozwarstwienia społecznego i bezrobocia przerosła 
wszelkie wyobrażenia. Do tego doszła niesprawność administracji rządowej, która 
staje się zagrożeniem nie tylko dla członków elit politycznych (ze względu na utratę 
stanowisk), ale jest niebezpieczna dla państwa jako całości. Kto wie, czy odwraca-
nie uwagi w stronę konfl iktu z Rosją nie służy kamufl owaniu porażek wewnętrznych 
i mobilizowaniu nowego poparcia społecznego? Wiele państw o podobnym statusie 
dąży do zachowania nie tylko swojego stanu posiadania, ale i umacniania funkcji 
regulacyjnych, służących zachowaniu bezpieczeństwa socjalnego obywateli czy pod-
noszeniu kondycji intelektualnej społeczeństwa. Tak więc np. w państwach nordyckich 

40 Zob. W. Kieżun, Patologia transformacji, Warszawa 2013.
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najważniejsze są wartości służące utrzymaniu i podnoszeniu standardów życia obywateli, 
a nie militaryzacji. 

Elity polityczne, a przynajmniej ich światła część, muszą być świadome, że 
warunkiem utrzymania swojej wiarygodności i legitymizacji władzy jest posiadanie 
– niezależnie od zewnętrznej sojuszniczej protekcji czy powiązań integracyjnych – 
własnych autonomicznych celów, spójności doktrynalnej i skuteczności realizacyjnej, 
wyrażającej się zarówno w sile gospodarki, jak i determinacji rządzących na rzecz 
obrony interesu narodowego. Psychologiczne nastawienie członków elit politycznych 
jest często jednym z najważniejszych czynników identyfi kacyjnych. Odnosi się wraże-
nie, że infi ltracja Polski przez potężne zachodnie grupy interesu i kapitału prowadzi do 
osłabiania pierwiastka narodowego, kosmopolityzacji elit, które nie są w stanie bronić 
odrębnych, partykularnych, a nawet egoistycznych (jak trzeba) interesów. Polski euro-
entuzjazm ma niestety płytkie podłoże. Opiera się na przekonaniu o bezwzględnych 
korzyściach płynących z integracji. Gdy jednak Polska przestanie być benefi cjentem 
pomocy i zacznie przegrywać w rywalizacji z innymi państwami o podział środków, 
może wzrosnąć niechęć nie tylko wobec wzorów kulturowych, płynących z Zachodu, 
ale rosnący eurosceptycyzm wyniesie do władzy siły skrajne i nieprzewidywalne.

Za najważniejszą słabość polskiego dyskursu o polityce zagranicznej należy uznać 
brak wariantowego myślenia i nieprzejednanie, tak wobec myślących inaczej w kraju, 
jak i wobec sąsiadów, którzy mają swoje odrębne interesy. Dotyczy to nie tylko wiel-
kiej i nieprzyjaznej Rosji, ale także małej i przyjaznej Litwy, z którą stosunki są 
w stanie głębokiego chłodu. W dyskursie próbuje się wykluczyć oponentów, narzucić 
jednolitą narrację, zdezawuować inne racje poza ofi cjalną i uznaną za jedynie słuszną. 
Mamy do czynienia z dyktatem „patriotycznej poprawności”, mimo że sprawy nie są 
jednoznaczne. Podczas gdy świat jest pluralistyczny i zróżnicowany, w ofi cjalnym 
dyskursie w Polsce panuje przekonanie, że występuje w nim manichejski czarno-biały 
podział na „swoich” i „obcych”, „przyjaciół” i „wrogów”, a gdy ktoś próbuje skom-
plikować to uproszczone, by nie powiedzieć prymitywne widzenie świata, pada ofi arą 
podejrzenia o niecne, wręcz zdradzieckie zamiary. 

Diagnoza położenia Polski w środowisku międzynarodowym musi opierać się 
na szerokiej debacie społecznej, a nie na dogmatach i odgórnie narzucanej narracji. 
Widać, jak nie umieją spierać się ze sobą politycy, ale także jak nie potrafi ą tego robić 
dziennikarze i analitycy. Mamy raczej do czynienia z agresywną retoryką i w sumie 
bezmyślną aprobatą ofi cjalnych enuncjacji. Ta obawa przed myślącymi inaczej, przed 
broniącymi innego punktu widzenia jest wynikiem braku wykrystalizowanej tożsa-
mości, braku pewności, że wyznawane wartości da się racjonalnie obronić na drodze 
logicznej argumentacji. Media masowe pretendują do sprawowania funkcji „czwartej 
władzy”, ale wiele wskazuje na to, że są one narzędziem w ręku polityków i sponsorów. 
Same ulegają manipulacjom i realizują misje ideologiczne, wbrew zasadom obiektywi-
zmu i poszanowania pluralizmu we współczesnym świecie. Przybierają pozy misyjne, 
wykazując zbyt mało dystansu wobec złożoności interesów we współczesnym świecie. 
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Polska polityka zagraniczna pod względem doktrynalnym jest niezwykle uboga. 
Nie jest to jedynie wynik mizerii intelektualnej środowisk analitycznych, ale pew-
nego mechanizmu systemowego, który nie promuje aktywności niezależnej i nie 
wyzwala myślenia alternatywnego wobec koncepcji ofi cjalnych. Dla środowisk poli-
tyki zagranicznej III RP charakterystyczny jest epigonizm i sięganie do anachronicz-
nych koncepcji, przywołujących świetność ekspansji jagiellońskiej na Wschód, póź-
niejszego misjonizmu i prometeizmu. Wszystkie te koncepcje świadczą o oderwaniu 
od współczesnych realiów, braku pogłębionej refl eksji intelektualnej i analitycznej, 
afektywności i emocjonalności w ocenie zjawisk zachodzących na Wschodzie, co 
pokazała histeria antyrosyjska w związku z kryzysem krymskim i wydarzeniami
na Ukrainie.

Z powodu braku spójnej wizji i strategicznego myślenia, odpowiadającego moż-
liwościom i celom państwa średniej rangi, rząd Polski prowadzi politykę dorywczą 
i reaktywną, cedując ważne rozwiązania na struktury unijne, bądź oddając inicjatywę 
państwom o silnej pozycji w Europie, przede wszystkim Niemcom i Francji. Państwa 
te dbają przede wszystkim o swoje interesy, co niekoniecznie jest korzystne dla Polski.

W kontekście dyskursu wokół polityki zagranicznej nikomu w Polsce nie zależy 
na zbilansowaniu potencjału intelektualnego, który można byłoby wykorzystać w kre-
owaniu polskiego interesu narodowego. Nieczytelny system obsadzania stanowisk 
w wielu instytucjach publicznych blokuje dostęp do kształtowania polityki przez ludzi 
kreatywnych i odważnych, a przede wszystkim niezależnych w myśleniu i dobrze 
wykształconych. Brakuje też systemu przyciągania ludzi powracających do Polski 
po studiach zagranicznych czy dłuższym pobycie na emigracji. Traktuje się ich jak 
konkurentów i zagrożenie dla istniejących układów41. W tym kontekście promocja 
wymiany naukowej z zagranicą także pozostawia wiele do życzenia. 

W dyskursie o polityce zagranicznej nie przebijają się głosy samodzielne i ory-
ginalne. Istniejące think tanki, fi nansowane ze środków rządowych lub zagranicznych 
uprawiają badania, które jedynie uzasadniają realizowaną politykę, są więc zaangażo-
wane w służbie konkretnych sił politycznych, zamiast pokazywać, co jest korzystne, 
a co niebezpieczne dla państwa i narodu z punktu widzenia podejmowanych przez 
rząd decyzji. W Polsce wszystkie decyzje rządu uchodzą za słuszne i niepodwa-
żalne. A przecież psychoza wojenna i nakręcanie koniunktury zbrojeniowej zasługują 
naprawdę na krytyczną refl eksję, a nawet społeczną debatę. Odnosi się wrażenie, że 
polska myśl polityczna stała się całkowicie zależna od mocodawców zewnętrznych. 
Istnieje groźba, że polscy decydenci wykonują dyrektywy płynące z zewnątrz, albo 
jedynie pośredniczą w przekazywaniu decyzji podjętych gdzie indziej. Nawet gdy 
takie stwierdzenia wydają się przejaskrawione, to jednak w potocznej opinii coraz bar-
dziej umacnia się przekonanie o zewnętrznym uzależnieniu polskich elit politycznych. 

41 M. Szwarc, Oxford nie robi wrażenia, „Duży Format. Magazyn Reporterów z Gazetą Wyborczą” 
z 26 czerwca 2014 r. 
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Jest to m.in. wynikiem braku wiedzy na temat procesów decyzyjnych. Gdy brak jest 
dostępu do informacji, rodzą się podejrzenia i mity polityczne.

Niewiele czyni się dla odkrycia mechanizmów kształtowania polityki zagranicznej 
państwa i jego aktywności międzynarodowej. Nie ma praktycznie żadnych analiz na 
temat postrzegania Polski w różnych państwach zachodnich, które traktowane są jako 
sojusznicy. Przyjmuje się np., że neokonserwatyści amerykańscy z zasady sprzyjają 
polskim interesom, gdy tymczasem po bliższej analizie okazuje się, że nie znajduje 
to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jest to bardziej wymysł polskiej propagandy 
i przejaw dobrego samopoczucia polityków znad Wisły. W żadnej bowiem amery-
kańskiej wizji stosunków międzynarodowych Polska nie zajmuje ważnego miejsca42. 
Podobnie jak nie znajduje uznania w strategiach państw zachodnioeuropejskich.

W dyskursie publicznym rzadko podejmuje się problematykę imitowania wzorów 
zachodnich, czy ograniczania suwerenności intelektualnej. Ponieważ zbyt silne są sko-
jarzenia z dominacją imperialną czasów radzieckich, unika się jak ognia badań nad 
zależnościami ekonomicznymi i politycznymi państwa polskiego od nowych ośrodków 
imperialnych, w tym od Stanów Zjednoczonych. Zawodowi amerykaniści w Polsce peł-
nią rolę tuby propagandowej Ameryki. Nie są w stanie pozbyć się kompleksu niższości 
i nawyków serwilistycznych. Występuje osobliwe zjawisko „idealizacji” Zachodu, trak-
towanie go jako jedynego punktu odniesienia, co świadczy o silnym kompleksie niż-
szości i niedowartościowania43. Niemałą rolę w tym procesie odgrywa celowa zachod-
nia narracja, kreowana zarówno przez świat polityki, mediów, jak i badania akademic-
kie44. Jest na przykład faktem, że Unia Europejska narzuca obszarom peryferyjnym 
swoje diagnozy i wytyczne rozwojowe, oparte na nieadekwatnych do realnych proble-
mów wizjach, zaczerpniętych z doświadczeń tych państw, które dominują w gospo-
darce światowej i mają zasadniczy wpływ na procesy polityczne. Instytucje unijne pod 
presją globalizacji przyjmują często założenia o uniwersalności problemów społecz-
nych i gospodarczych w skali całego świata, proponując także uniwersalne recepty na 
ich rozwiązanie. Powoduje to wiele negatywnych skutków, które są przede wszystkim 
rezultatem niesamodzielności państw słabszych i ich rosnącej desuwerenizacji. Dla-
tego bezrefl eksyjne powielanie wszystkiego, co dociera do Polski z Zachodu świadczy 
o utrzymywaniu się głębokiej „prowincjonalizacji”, mającej swoje źródła w odległej 
przeszłości45, ale i w błędach popełnianych współcześnie. Na podobne zjawiska zwra-
cają uwagę badacze pozaeuropejscy, zwłaszcza w ramach nurtu postkolonialnego46,

42 Por. np. H. Rodham Clinton, Hard Choices, New York 2014.
43 Por. J. Kiwerska, Wymarzony sojusznik Polski, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 56–67.
44 J. Böröcz, Goodness Is Elsewhere: The Rule of European Difference, „Comparative Studies in 

Society and History” 2006, nr 1, s. 110–138.
45 Zob. szerzej: J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 

2011.
46 Por. D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princ-

eton, NJ 2000; L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.
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ale w Polsce nie znajduje to większego odzewu47. Polityka medialna przedstawia 
zachodniocentryczny punkt widzenia, ulegając „przemocy symbolicznej” zachodnich 
systemów informacyjnych48.

 4. „Peryferyjne” atrybuty wobec „centralnych” aspiracji 

Na początku lat 90. ubiegłego wieku Polska nie zdołała zdefi niować swojej roli między-
narodowej. Nie brakowało pomysłów na samodzielną rolę pośrednika czy „pomostu” 
w stosunkach między Wschodem a Zachodem49. Możliwości realizacyjne takiej roli 
były jednak ograniczone tak pod względem motywacyjnym, jak i materialnym. Polska 
okazała się słabym aktorem, zabiegającym raczej o ciągłe wsparcie ze strony instytu-
cji unijnych i państw NATO. Brak inicjatywności i innowacyjności w poszukiwaniu 
własnej roli międzynarodowej oraz obsesyjny strach przed Rosją czynią z państwa 
polskiego przedmiot w kalkulacjach innych państw, zwłaszcza mocarstw. Nie udało 
się stworzyć żadnego ośrodka gospodarki, który byłby w stanie konkurować z innymi 
państwami Unii Europejskiej50. Najdobitniej świadczy o tym skala migracji zarobko-
wej, zwłaszcza ludzi młodych i wykształconych, co jest bolesną stratą dla państwa51.

Akcesja Polski do struktur zachodnich zwolniła elity polityczne z myślenia 
o samodzielnym kreowaniu polityki. Wybrały one strategię bandwagoning (schronie-
nia się pod parasolem najsilniejszego mocarstwa)52, licząc jednocześnie na zdobycie 
absolutnych gwarancji bezpieczeństwa i włączenie do ekskluzywnego klubu zachod-
niego. Rzeczywistość międzynarodowa okazuje się jednak bardziej złożona. Stany 
Zjednoczone realizują bowiem przede wszystkim własne interesy, a Unia Europejska 
nie jest sojuszem, zapewniającym bezpieczeństwo swoim uczestnikom. W stosunkach 
międzynarodowych nie chodzi o jakieś abstrakcyjne przyjaźnie między państwami, ale 
o polityczne zobowiązania, które są oparte na wzajemności interesów stron. Jedynie 
NATO jako organizacja wojskowo-polityczna może sprostać pewnym wyzwaniom 
i zagrożeniom, ale prawdę mówiąc, nie ma dotąd jednoznacznych dowodów na temat 
wartości operacyjnej jej zobowiązań sojuszniczych. 

47 Jako wyjątek por. interesującą książkę: T. Zarycki, Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-pery-
feryjnych, Warszawa 2009.

48 Na zjawisko imperializmu informacyjnego i kulturowego zwracano uwagę już w latach 60. ubie-
głego stulecia. Zob. np. J. Galtung, M.H. Ruge, The Structure of Foreign News: The Presentation of the 
Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, „Journal of Peace Research” 1965, nr 1, 
s. 64.

49 P. Grudziński, Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń 2008.
50 Ironia wyrażona w następującym zdaniu jest uzasadniona: To co dla USA znaczy General Motors, 

a dla Rosji Gazprom, w Polsce daje się przełożyć na trzyliterowy akronim IPN.
51 Zob. cykl artykułów Żegnaj Polsko, „Newsweek” z 24–30 marca 2014 r.
52 J. Zając, Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3,

s. 168–178.
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Błędne diagnozy sytuacji międzynarodowej wpływają na fałszywe defi niowanie 
własnych interesów. Ignorancja i naiwność członków elit politycznych w sprawach 
międzynarodowych spowodowały przyjęcie założenia, że po rozpadzie bloku wschod-
niego skończył się czas hegemonii mocarstwowych. W nowym układzie sił geopo-
litycznych, do którego zaczęła zmierzać Polska, nie chciano dostrzegać – odreago-
wując epokę „zniewolenia” – nowych zagrożeń, wynikających z nadrzędności jed-
nych państw wobec drugich. Nie wiadomo dlaczego – być może z powodu niewiedzy 
i naiwności, a może po prostu w wyniku nowego umysłowego „zniewolenia” – przyj-
mowano idealistyczne wyobrażenie o świecie, złożonym z altruistycznie postępują-
cych potęg zachodnich, którym można entuzjastycznie zawierzyć i dobrowolnie się 
podporządkować. Tak jakby doświadczenia minionej epoki nie miały w tym względzie 
żadnego znaczenia, jakby niczego one nie nauczyły, jeśli chodzi o koszty subordynacji. 
Struktury i mechanizmy zależności między potęgami i państwami słabszymi są stare 
jak świat, stąd dziwi bezgraniczna wiara polskich elit politycznych i intelektualnych 
w bezinteresowną protekcję amerykańskiego hegemona. Tym bardziej że w samych 
Stanach Zjednoczonych pojawiło się w ostatnich latach szereg analiz, pokazujących 
istotę polityki imperialistycznej w nowych uwarunkowaniach53. Amerykanie nie kryją 
zaangażowania na rzecz obejmowania swoimi wpływami coraz większych przestrzeni. 
Nie oznacza to dominacji terytorialnej, ani budowy imperium w tradycyjnym rozu-
mieniu, co z kolei zarzuca się Rosji. Współcześnie imperialistyczne uzależnianie przy-
brało znacznie bardziej wyrafi nowane formy w porównaniu do dawnej dominacji. 
Przede wszystkim miejsce bezpośredniego wyzysku, jak w czasach kolonialnych, 
zajęła skuteczna perswazja i presja dyplomatyczna, propagowanie własnych wzorów 
ustrojowych, manipulowanie opinią publiczną, uzależnianie elit poprzez system sty-
pendiów, dotacji, apanaży, wreszcie przejmowanie cudzej własności dzięki przewadze 
i sile pieniądza. Doszło doprawdy do zadziwiającego zjawiska, że amerykańska kul-
tura masowa, model polityczny i ekonomiczny są traktowane jako kryteria oceny dla 
wszystkich innych kultur i modeli ustrojowych54.

Na tym tle warto zastanowić się nad defi nicją miejsca Polski w świecie, w któ-
rym następują dynamiczne zmiany geopolityczne. Polska, uczestnicząc w procesach 
integracyjnych, stała się niejako w sposób naturalny uczestnikiem globalnych pro-
cesów. Nie zdefi niowała jednak swojego położenia w świecie ze względu na rangę 

53 Np. J.A. Agnew, Hegemony. The New Shape of Global Power, Philadelphia 2005.
54 Nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby uznawać jeden model ustrojowy za najlepszy we współ-

czesnym świecie. Być może nadchodzą czasy, gdy po tragicznych doświadczeniach związanych z narzu-
caniem przez USA demokracji przy pomocy karabinów w Iraku czy w Libii, nie mówiąc o Afganistanie, 
trzeba będzie przyznać rację dyktatorom, którzy lepiej potrafi ą zapewniać porządek i bezpieczeństwo 
w swoich państwach. Czas przyjąć do wiadomości, że nikt we współczesnym świecie nie ma prawa do 
specjalnego powołania, którego celem jest szerzenie uniwersalnego ustroju na całej kuli ziemskiej. Polska 
winna być mocno osadzona w systemie demokracji zachodnich, ale to nie oznacza, że ma stanowić awan-
gardę nowych krucjat ideologicznych, zwłaszcza na wschodzie Europy. 
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i rzeczywiste możliwości, przyjmując niejako intuicyjnie, że jest równoprawnym part-
nerem największych potęg Zachodu55. W ten sposób po raz kolejny społeczeństwo 
i elity polityczne ulegają zakłamaniu, że Polska jest elementem światowego „cen-
trum”, a nie „peryferii”56. Ta ucieczka w stronę „centrum” jest wynikiem historycz-
nych doświadczeń, związanych z uzależnieniem od Rosji, ale także nagromadzonych 
kompleksów, które stawiały Polaków w roli „peryferii”, „prowincji”, „szarej strefy” 
czy „ofi ary”. Identyfi kacja z cywilizacją zachodnią stała się celem tak mocno zide-
ologizowanym, że niemożliwa jest realistyczna diagnoza stanu rzeczy. Świat polityki 
otwarcie unika debaty na temat peryferyjnego, a w istocie zależnego od Zachodu sta-
tusu państwa polskiego. Wszystkie głosy, pojawiające się w ramach dyskursu intelek-
tualnego, które nie odpowiadają narzuconej przez polityków i media poprawności, są 
traktowane jako nieobiektywne i szkodliwe dla polskiej racji stanu. Mało komu przy-
chodzi do głowy, że każda trafna diagnoza polskich uzależnień w różnych dziedzinach 
wcale nie musi oznaczać pogłębiania kompleksów niższości, ani też nie musi prowa-
dzić do obniżania poziomu aspiracji, realizowanych od czasu wyboru przez Polskę 
prozachodnich afi liacji. Przeciwnie, może ona przyczynić się do bardziej realistycz-
nego rozpoznania ograniczeń możliwości własnego działania, ale także do przygoto-
wania działań adekwatnych do stojących przed państwem wyzwań. Doświadczenie 
innych niż Polska państw uczy, że właściwa diagnoza stanu posiadania, możliwości 
i interesów prowadzi do zbudowania stosownej strategii, umożliwiającej nie tylko zdo-
bycie silnej pozycji międzynarodowej, ale i sprostanie wyzwaniom środowiska mię-
dzynarodowego. Takimi państwami są choćby północni sąsiedzi Polski, zaliczani do 
świata nordyckiego, ale także partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej. Trafne rozpoznanie 
przez nich własnej peryferyjności pozwoliło im na wybór takich strategii akomoda-
cyjnych, które zapewniły dostosowanie i wybitny awans w europejskich strukturach 
politycznych i gospodarczych. Towarzyszyło temu systematyczne umacnianie prestiżu 
i autorytetu, jako państw zdolnych do poszukiwania kompromisu w sporach między 
państwami silniejszymi od siebie, państw rozumiejących hierarchię międzynarodową 
i gotowych zaakceptować w tej hierarchii swoje miejsce.

W odróżnieniu od „drogi nordyckiej” w Polsce mamy do czynienia z demonstro-
waniem zachodnich aspiracji, bez dokładnej diagnozy, wskazującej na koszty przy-
jęcia takich strategii rozwojowych, które wymagają wyrzeczeń, ale nie gwarantują 
jednoznacznego awansu. Deklaracje polityczne zastępują rzetelne analizy i kalkula-
cje, a to oznacza, że polska polityka bazuje raczej na improwizacji i „zaklinaniu” rze-
czywistości, a nie na racjonalnym planowaniu i wzmacnianiu własnego potencjału, 
który w ostatecznym rozrachunku decyduje o sile i pozycji międzynarodowej państwa. 
Swój peryferyjny status, słabość gospodarki i niewielkie znaczenie polityczne pośród 

55 Polskie elity polityczne, aspirując do członkostwa w klubie najbogatszych państw Północy, zapo-
minają, że pod względem standardów cywilizacyjnych, w tym kultury politycznej, bliżej im i Polsce do 
państw Europy Wschodniej i Południowej, nie zaś do Niemiec czy Skandynawii. 

56 Por. np. A. Balcer, K. Wóycicki, Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014.
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najbogatszych państw Zachodu Polska kompensuje sobie pewnymi atutami o cha-
rakterze kulturowym. Za atuty uznaje zatem swoją wielkość historyczną z czasów 
I Rzeczypospolitej, cierpienia pod zaborami, w czasie II wojny światowej i w okresie 
komunistycznym, osiągnięcia artystyczne, a także dokonania religijne na czele z pon-
tyfi katem Karola Wojtyły57. 

Przedstawione wyżej refl eksje o polskim interesie narodowym mają w dużej mie-
rze charakter minorowy i pesymistyczny. Zapewne wiele stwierdzeń i ocen ma cha-
rakter kontrowersyjny. Należy je jednak traktować jako pewne inspiracje intelektualne 
w dyskursie, który powinien toczyć się w Polsce na różnych poziomach społecznych. 
W kształtowaniu interesu narodowego biorą bowiem udział nie tylko kręgi rządzące, 
ale także obywatele i różne organizacje społeczne. Tylko takie podejście do oma-
wianej problematyki pozwoli wypracować najbardziej racjonalne założenia strategii 
międzynarodowej Polski i weryfi kować hasła polityczne pod kątem ich racjonalnej 
implementacji. Największym osiągnięciem byłoby przewartościowanie własnego inte-
resu ze względu na kooperację, a nie konfrontację z największym sąsiadem, tj. Rosją. 
Prędzej czy później na Zachodzie obudzą się siły, które podejmą odwracanie nakręco-
nego ryzyka konfl iktu, na którym obecnie tracą wszyscy. Byłoby dobrze, gdyby polscy 
decydenci odnaleźli się w ramach tego procesu, ratując pozycję państwa zdolnego do 
prawidłowej oceny sytuacji, inteligentnego i odważnego partnera Zachodu, ale także 
otwartego na pozytywne relacje z Rosją, państwa zdolnego do odrzucenia fałszywych 
diagnoz, iluzji i ambicji. 

Refl ections on Polish National Interest
Summary

The national interest refers to motivation of the state to defend its values on the international 
scene. It has various dimensions and is subject to a complex classifi cation. As an analytical cat-
egory it serves to diagnose the national interest of particular countries. The basis to formulate 
the Polish national interest is a geopolitical identity and complex relations with neighbours in 
history, and that determines civilizational identity. Tense international situation in  the neigh-
borhood of Poland does not foster the rational defi nition of interest. We are facing a defi cit of 
strategic thinking and many interferences in the international perception which have an impact 
on effectiveness of foreign policy.

57 T. Zarycki, op. cit., s. 140.
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POSTRZEGANIE SĄSIADÓW PRZEZ POLAKÓW 
PO 1989 ROKU

Po II wojnie światowej Polacy mieli zmieniających się sąsiadów najpierw Czechosło-
wację, Niemiecką Republikę Demokratyczną i Związek Radziecki, a od początku lat 
90. XX w. sąsiadami stały się zjednoczone Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Bia-
łoruś, Litwa i Federacja Rosyjska. Między Polską a sąsiadami w zróżnicowany sposób 
rozwijały się stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne, ale jeszcze bardziej 
komplikowały się opinie i oceny na ich temat. Wizerunki sąsiadów u obywateli pol-
skich zmieniały się pod wpływem wielu czynników. Ważyły przy tym doświadczenia 
historyczne, a zwłaszcza przeżycia z lat II wojny światowej, które Janusz A. Majche-
rek określił jako „pozostawanie w niewoli historycznych paradygmatów”1. W pewnym 
stopniu na postrzeganie sąsiadów wpływały również orientacje ideowe i zmieniające 
się podziały partyjne. 

Postrzeganie sąsiadów utrudniają względnie trwałe mity2 i stereotypy, zakotwi-
czone w świadomości zbiorowej, nacechowane emocjonalnie i odwołujące się do wie-
dzy uproszczonej stosunkowo łatwo nabytej3. Stereotypowe oceny są eksponowane 
z reguły przez osoby i środowiska słabiej wykształcone lub fanatyków partyjnych, 
które łatwiej formułują podziały na „swoich” i „obcych”4. Eliminowanie stereotypów 
i uprzedzeń narodowych wymaga dłuższego czasu. Ułatwiają to bezpośrednie kon-
takty między ludźmi, inicjatywy środowisk opiniotwórczych (badaczy, dziennikarzy, 
duchownych), wzrost poziomu wiedzy oraz rozwój wymiany handlowej i turystycznej. 

1 J.A. Majcherek, W poszukiwaniu nowej tożsamości, Warszawa 2000, s. 16–27.
2 R. Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris 1986, s. 13–15.
3 P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 

2008, s. 34.
4 K. Łastawski, Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie, War-

szawa 2004, s. 78; Z. Bokszański, O czynnikach kształtujących obraz Polski i Polaków w świecie, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1993, nr 1, s. 39–41.
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 1. Zasadnicze opinie Polaków o sąsiadach
w latach 1945–1989

Po zakończeniu II wojny światowej na świadomość i oceny Polaków wobec sąsiadów 
silnie wpłynęły lata okupacji, represji, eksterminacji, wywózek i przesiedleń. Wystę-
powało wówczas zjawisko odreagowywania przeżyć wojennych – indywidualnych 
i zbiorowych5. Wrogi stosunek do Niemców wyrażały próby odwetu na rodzinach 
niemieckich, przesiedlanych z terenów Ziem Odzyskanych. Bardzo świeże były rany 
wojenne i straty obywateli polskich, które przekroczyły liczbę 6 mln osób. 

Po podziale Europy na dwa bloki władze polskie utrzymywały, a nawet podsycały 
nastroje antyniemieckie. Negatywny stereotyp Niemiec stał się ważnym czynnikiem, 
skupiającym społeczeństwo wokół umacniania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Stra-
szak germański wykorzystywały władze dla uzasadnień gwarancji zachodnich granic 
Polski przez Związek Radziecki. Pojawiały się wówczas hasła wrogie Niemcom („Jak 
świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem”). W propagandzie państwowej 
eksponowano przede wszystkim przyjaźń z NRD i zawarty w 1950 r. układ zgorzelecki. 

W latach funkcjonowania Polski w Układzie Warszawskim i RWPG negatywne 
opinie o Rosji obłożono cenzuralnym tabu6. W stosunku do Rosjan ofi cjalnie eks-
ponowano „przyjaźń, pomoc i przykład”, ale w świadomości narodowej występo-
wały krytyczne oceny uzależnienia przez Moskwę, podtrzymywane najsilniej przez 
polską emigrację polityczną. Wśród Polaków dominował negatywny stereotyp Rosji, 
ukształtowany w społeczeństwie polskim poprzez rozbiory, krwawo tłumione powsta-
nia, wywózki na Syberię, wrogość do bolszewizmu w latach międzywojennych oraz 
działania NKWD na zapleczu frontu7. Wielu Polaków kwestionowało ustaloną pod 
presją Stalina granicę wschodnią wzdłuż linii Curzona i wyrażało sentyment do Wilna 
i Lwowa. W pamięci Polaków zachowały się zarazem gesty poparcia ze strony pro-
stych ludzi rosyjskich w czasie ich pobytu w łagrach i miejscach deportacji.

Działania opozycyjne „Solidarności” w latach 1980–1981 rozwinęły krytykę polityki 
i ideologii radzieckiej w wydawnictwach podziemnych, w czasie manifestacji i w pro-
pagandzie wizualnej. Socjolog i działaczka „Solidarności” Grażyna Gęsicka poprzez 
określenie „diabeł i łagier” charakteryzowała represywność systemu radzieckiego, 
ograniczanie swobód obywatelskich, nieudolność i niski stopień moralności władz8. 

Nowe, racjonalne spojrzenie na powojenne Niemcy pierwszy w literaturze zapre-
zentował już w 1946 r. sprawozdawca trybunału sądzącego zbrodniarzy wojennych 

5 B. Nitschke, Polacy i Niemcy – przeobrażenia we wzajemnym postrzeganiu, w: L. Zieliński, M. Cha-
mot (red.), Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, Bydgoszcz 2007, s. 371.

6 J. Tazbir, W pogoni za Europą, Warszawa 1998, s. 117–118.
7 R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur, Gdańsk 2002, s. 68; W.A. Serczyk, Między Wscho-

dem a Zachodem, w: A. Garlicki (red.), Sąsiedzi i inni, Warszawa 1978, s. 11–12.
8 G. Gęsicka, Diabeł i łagier – obraz ZSRR w czasopismach podziemnych, w: A. Jasińska-Kania (red.), 

Bliscy i dalecy, Warszawa 1992, s. 96–99.
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w Norymberdze Edmund Omańczyk. W wielokrotnie wydawanej w kraju pracy 
Sprawy Polaków wysunął ideę konieczności pojednania z Niemcami. Krytycznie oce-
niając zbrodnie hitlerowskie pisał, iż „musimy zmusić Niemców do pokojowej współ-
pracy z nami. Nie wojny celne, nie bojkoty, nie wiece antyniemieckie, ale współpraca 
gospodarcza i kulturalna […] nie przeciwko Niemcom, lecz przeciwko odradzaniu 
się ducha pruskiego w narodzie niemieckim”9. Idee współdziałania z odnowionymi 
Niemcami prezentowali na emigracji politycznej głównie Jerzy Giedroyc i Juliusz 
Mieroszewski. Do pojednania z Niemcami przyczyniły się kościoły: katolicki w Pol-
sce i ewangelicki w Niemczech oraz rozwijająca politykę wschodnią ekipa kanclerza 
Willy Brandta10.

Upływ czasu, postępy demokracji w RFN, odszkodowania przyznane Polakom 
za niewolniczą pracę w latach II wojny światowej oraz rozwijająca się w Polsce dzia-
łalność zasobnych fundacji (Adenauera, Eberta), wpływały w społeczeństwie polskim 
na osłabienie wcześniejszej niechęci do Niemiec11. Pewną rolę w tym zakresie ode-
grali racjonalni politycy obu krajów, popierający pojednanie narodów, zapoczątkowane 
przez władze kościelne wymianą listów w 1965 r. Do racjonalizacji ocen w stosunkach 
polsko-niemieckich przyczyniły się środowiska uniwersyteckie, m.in. Towarzystwo 
Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz działania Wspólnej Komisji Podręcznikowej 
Polski i Niemiec. Ze strony polskiej w działalności tej wyróżnili się zwłaszcza profe-
sorowie: Franciszek Ryszka i Władysław Markiewicz, a w publicystyce Mieczysław 
Pszon, Władysław Bartoszewski, Mieczysław F. Rakowski i Stanisław Stomma. 

Badania Instytutu Spraw Publicznych przed wstąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej wykazywały duży stopień niewiedzy o naszym kraju. Polska na ogół jawiła 
się społeczeństwom Unii Europejskiej jako kraj tradycyjny i zacofany, a jej miesz-
kańcy – jako osoby konserwatywne i emocjonalne12. Uproszczony wizerunek Polaków 
u sąsiadów wynikał głównie ze słabej znajomości realiów polskich oraz ograniczonych 
informacji o naszym kraju w zagranicznych środkach publicznej informacji. 

 2. Współczesny autostereotyp Polaków

Na przemiany autostereotypu Polaków wpłynęło wiele czynników. Najważniejsze 
z nich to: przemiany ustrojowe, masowe przesiedlenia powojennej ludności polskiej 
oraz wywołane rozwojem industrializacji kraju migracje ze wsi do miast13. Wpłynęły 

9 E. Osmańczyk, Sprawy Polaków, Katowice 1982, wydanie siódme, s. 76. 
10 M. Dönhoff, Deutsche Aussenpolitik von Adenauer bis Brandt, Hamburg 1970, s. 168–285.
11 A. Sakson, Naród niemiecki w świadomości społecznej Polaków, „Życie i Myśl” 1996, nr 3, s. 30.
12 L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski, Akceptacja odmienności. Polska, Niemcy i Francja w roz-

szerzonej Unii Europejskiej, w: L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski (red.), Polska, Niemcy, Francja. 
Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, Warszawa 2008, s. 8.

13 R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur..., s. 234.
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one na modyfi kację myślenia narodowego i przewartościowania polskiej tożsamości. 
Po rozpadzie blokowego podziału Europy i rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód, 
Polska uczestniczy w powolnym zbliżaniu obu części kontynentu. Procesy integracji 
i likwidacja wewnętrznych barier granicznych w Unii Europejskiej zwiększają możli-
wości poznania i zrozumienia racji innych narodów. Należy mieć jednak świadomość 
rozbieżności ocen władz państwowych z odczuciami poszczególnych grup czy poje-
dynczych osób. Dochodzi też do różnic między ustaleniami badań naukowych a oso-
bistymi przekonaniami obywateli.

O ile badania specjalistów coraz racjonalniej, pełniej i wielostronniej ujmują rela-
cje Polski z sąsiadami, o tyle w powszechnej świadomości dalej zdarzają się uprosz-
czone oceny. Obszerne studium socjologiczno-politologiczne Jana Błuszkowskiego 
wskazuje na utrzymujący się wciąż dwubiegunowy obraz kulturowej percepcji Pola-
ków: z jednej strony nieco wyidealizowanego Zachodu, z drugiej – wyraźnie gor-
szego Wschodu14. Wynika z tego pojawiający się często kompleks niższości wobec 
Zachodu i zdarzające się wciąż poczucie wyższości w kontaktach ze Wschodem. 
Polacy na ogół krytyczniej oceniają władze Rosji, aniżeli jej mieszkańców, ale w przy-
padku Niemców występuje inna tendencja – lepiej oceniane są władze państwowe, 
aniżeli zachowania poszczególnych osób, zwłaszcza tych, którzy utracili domy
rodzinne na Wschodzie. 

W tradycyjnym autostereotypie Polaków dominowały cechy patriotyczno-heroi-
czne15. Współcześnie ulegają one przewartościowaniom i dostosowaniom do wymo-
gów współpracy wspólnotowej (Unii Europejskiej) i sojuszniczej (NATO). Socjolo-
giczne analizy Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz wskazują, iż Polaków charakteryzuje 
głównie duża religijność, odwaga, buntowniczość i rozrzutność16. Natomiast w wie-
lokrotnie powielanej opinii Edmunda Omańczyka Polacy są prezentowani jako „roz-
rzutni, lekkomyślni, nie szanujący czasu ani własnego, ani cudzego, spacerujący wła-
snymi drogami, żyjący według swego widzimisię, skłonni do buntu zarówno prze-
ciwko obcej przemocy, jak i przeciwko własnym przepisom prawnym, ceniący wyżej 
improwizację niż organizację”17. Charakterystyki polskiego charakteru narodowego 
eksponują głównie: umiłowanie wolności i niezależności ducha, lęk przed władzą 
absolutną, brak konsekwencji działań, swoiście pojęty honor i „honorność”, gotowość 
wspierania dobrej „sprawy”, ale słabą organizację działań18.

14 J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politolo-
giczne, Warszawa 2003. Por. W.J. Burszta, Dwie Europy, w: J. Mucha, W. Olszewski (red.), Dylematy 
tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Toruń 1997, s. 37–49.

15 M. Jarosz, Jaka Polska?, w: M. Jarosz (red.), Polacy we wspólnej Europie, Warszawa 2011, s. 10.
16 E. Skotnicka-Illasiewicz, Powrót czy droga w nieznane? Europejskie dylematy Polaków, Warszawa 

1997, s. 95–96.
17 E. Osmańczyk, Sprawy Polaków..., s. 73. 
18 Charakter narodowy Polaków, „Biuletyn Informacyjny” 1942, nr 21, s. 1–3; A. Zwoliński, Wpro-

wadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005, s. 60–61; E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków 
i innych, Warszawa 2008, s. 7–9.
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Polacy wyraźnie różnicują oceny wobec sąsiadów. Zabory, wojny, uzależnienia 
i okupacje tworzyły różnorodne uprzedzenia wobec głównych sąsiadów: Niemców 
i Rosjan. Występowały w przeszłości stereotypowe oceny Moskali „jako wrogów 
i Azjatów”, a Niemców „jako wrogów i Europejczyków”19. Polacy wielokrotnie toczyli 
wojny z Niemcami i Rosjanami, ale cywilizacyjnie bliżsi byli Niemcom. W polskiej 
świadomości narodowej silniej zakorzenione zostały niechęci wobec Rosji20. 

Przez wiele stuleci Polska była państwem wielonarodowym i wielowyznanio-
wym. W latach II Rzeczypospolitej około jednej trzeciej ludności stanowiły mniej-
szości narodowe. Po II wojnie światowej Polska stała się krajem o minimalnej grupie 
mniejszościowej. Przez wieki szczególną grupę mniejszościową w Polsce stanowiła 
ludności żydowska, która zachowała własną wiarę i nie była skłonna do asymilacji. 
Tylko część jej asymilowała się, współtworząc dorobek naukowy i kulturalny kraju. 

Po przemianach rozpoczętych w 1989 r. doszło do zawarcia podobnych układów 
ze wszystkimi sąsiadami, zawierających sformułowania „o przyjaźni i współpracy” 
(tabela 1). W ślad za tym wzrosły możliwości szerokiej współpracy politycznej i eko-
nomicznej. Natomiast postrzeganie poszczególnych sąsiadów wyraźnie różni się i dalej 
dają o sobie znać uprzedzenia. Dopiero upływ czasu, postępujący rozwój wymiany 
(gospodarczej, handlowej i turystycznej) oraz bezpośrednie kontakty wpływają na 
ograniczanie uprzedzeń i stereotypowych ocen21. 

22

Tabela 1. Traktaty Polski z nowymi sąsiadami (1991–1994)

Lp. Kraj 
sąsiadujący Nazwa traktatu

Data 
zawarcia 
traktatu

1. Niemcy Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy.

17.06.1991

2. Federacja 
Rosyjska

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją 
Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy.

22.05.1992

3. Czechosłowacja23 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską 
i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedz-
twie, solidarności i przyjacielskiej współpracy.

06.10.1991

19 A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa–Kraków 1990, s. 64.
20 I. Prizel, National Identity and Foreign Policy. Nationalism and Leadership in Poland. Russia and 

Ukraine, Cambridge 1998, s. 124.
21 K. Podemski, Doświadczenie świata. Kontakty międzykulturowe Polaków, w: K. Frysztacki, 

P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa 2012, 
s. 199–200.

22 Układ stanowił podstawę dla stosunków z Czechami i Słowacją po 1993 r.
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4. Białoruś Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współ-
pracy.

23.06.1992

5. Ukraina Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą 
o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach 
i współpracy.

18.05.1992

6. Litwa Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedz-
kiej współpracy.

26.04.1994

Źródło: J. Kukułka, Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998, s. 201–246.

Polacy stopniowo pozbywają się kompleksów wobec bogatszych krajów i roz-
wijają wielostronne relacje. W miarę stabilizacji kraju po przemianach rozpoczętych 
w 1989 r., łagodnieją opinie o sąsiadach i wzrasta poziom wzajemnego zaufania. 
Korzystniej na ogół oceniają sąsiadów osoby o wyższym poziomie wykształcenia, 
młodsi, dysponujący lepszą pracą i mieszkający w dużych miastach. Polepsze-
nie wykształcenia Polaków i wzrost poziomu życia wpływają na racjonalizowanie
ocen sąsiadów. 

Badania Aleksandry Jasińskiej-Kani i Mirosławy Marody z 2002 r. wykazały postę-
pującą zbieżność zachowań mieszkańców dużych miast, specjalistów różnych zawodów 
(lekarze, prawnicy, informatycy) i menadżerów ze społeczeństwami zachodnioeuropej-
skimi23. Integracja zwiększyła możliwości awansu cywilizacyjnego, przezwyciężenia 
zacofania technologicznego, społecznego i organizacyjnego oraz rozwoju gospodarki 
rynkowej. Wraz z akcesją do UE zmniejsza się dystans Polaków do społeczeństw 
„starej” Unii Europejskiej i rozwinęło się naśladownictwo wzorów zachodnich24.

 3. Postrzeganie Niemców przez Polaków

Przez wiele wieków występował w Polsce stereotyp Niemiec jako „odwiecznego wroga 
Słowiańszczyzny”, realizującego politykę parcia na wschód (Drang nach Osten)25. 
Polityka okupacyjna ukształtowała negatywne skojarzenia Polaków w stosunku do 
Niemców. Edmund Omańczyk w wielokrotnie wznawianej pracy Sprawy Polaków 
pisał, iż Niemcy to „skrzętni, zapobiegliwi, punktualnie drepczący po wytkniętych 

23 A. Jasińska-Kania, M. Marody, Integracja europejska a tożsamość narodowa Polaków, w: A. Jasiń-
ska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych 
krajów europejskich, Warszawa 2002, s. 281.

24 E. Skotnicka-Illasiewicz, op. cit., s. 100.
25 J. Tazbir, Niemcy wobec kultury staropolskiej, w: W. Borodziej, P. Wieczorkiewicz (red.), Polska 

między Niemcami a Rosją, Warszawa 1997, s. 225.
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przez swych pracodawców dróżkach, gospodarni, oszczędni”26. Polacy przez wiele lat 
uważali Niemców za społeczeństwo stwarzające możliwości lepszego życia, wykazu-
jące dużą lojalność wobec władzy. Z pewną zazdrością patrzyli na ich sukcesy gospo-
darcze i marzyli o dorównaniu niemieckim osiągnięciom gospodarczym, socjalnym 
i wyższej jakości życia. Niemcy na ogół kojarzyli się Polakom z dobrą organizacją, 
pracowitością, gospodarnością, zdyscyplinowaniem i sumiennością działań27. Stąd 
też socjolog Ireneusz Krzemiński zachowania polskie wobec Niemców określił jako 
„zawistny podziw”. Wtórował mu Roman Wapiński uznając, iż „Niemcy były wro-
giem, ale wrogiem, którego osiągnięcia budziły zazdrość”28. 

Coroczne analizy Centrum Badania Opinii Społecznej wskazywały na powolne 
zmiany nastawienia Polaków wobec Niemców, coraz bardziej doceniano niemiecką 
dbałość o porządek, kulturę bycia, gospodarność i dobrą organizację pracy. Polaków 
raziła zarazem niemiecka wyniosłość, zarozumiałość i lekceważące odniesienia z ich 
strony29. Społeczeństwo polskie większą sympatią darzy na ogół realizm działań władz 
niemieckich, aniżeli poszczególne środowiska tego kraju. Krytycznie ocenia zachowa-
nia obywateli niemieckich, którzy wspierają skrajne organizacje nacjonalistyczne lub 
działające w Niemczech ziomkostwa. 

Ważne znaczenie dla zmiany stosunku Polaków wobec społeczności niemiec-
kiej ma naturalna zmiana pokoleń i odchodzenie osób, które bezpośrednio doznały 
krzywd ze strony Niemców. Jeśli przez lata kwestionowania granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej Niemcy były uważane za kraj najbardziej zagrażający polskiej niepodle-
głości, to po 1989 r. stały się one korzystnym partnerem gospodarczym, połączonym 
wspólnymi interesami członkowskimi Unii Europejskiej i NATO. Większość Polaków 
uważa wzrost pozycji niemieckiej w Europie za korzystny dla Polski30, tylko część 
polskiego społeczeństwa przypisuje im dążenia do dominacji w Europie. Procesy roz-
szerzonej współpracy polsko-niemieckiej sprawiły, że w badaniach przeprowadzonych 
w 2009 r. 66% badanych Polaków dobrze oceniało rozwój stosunków polsko-niemiec-
kich, a tylko co piąty Polak oceniał je źle31. Opozycja zarzucała nawet ministrowi 
spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu, że wyraża zbytnią uległość wobec 
Niemiec. 

26 E. Osmańczyk, op. cit., s. 73.
27 A. Łada, Barometr Polska–Niemcy 2013. Wizerunek Niemiec i Niemców w polskim społeczeństwie 

po 10 latach wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 14–15; A. Jasińska-Kania, 
Transformacja ustrojowa a zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i państw, „Kultura i Społe-
czeństwo” 1991, nr 4, s. 154–157. 

28 R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur..., s. 210.
29 Stosunek Polaków do Niemców i Żydów w badaniach OBOP, Warszawa 1989, s. 1–3.
30 A. Łada, Barometr Polska–Niemcy 2012. Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-

-niemieckich, Warszawa 2012, s. 16.
31 A. Frączyk, A. Łada, Niemcy i polityka europejska w oczach Polaków, w: L. Kolarska-Bobińska, 

A. Łada (red.), Polska–Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Warszawa 2009, s. 139.
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 4. Postrzeganie Rosji w społeczeństwie polskim

Rosja jest krytycznie oceniana w społeczeństwie polskim32. Przygotowany w 2013 r. 
raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji Polska–Rosja. Diagnoza społeczna 
201333, eksponuje duże różnice między obydwoma krajami (religijne, językowe, gospo-
darcze, cywilizacyjne). W relacjach polsko-rosyjskich dalej utrzymują się narosłe od 
wieków kompleksy, podsycane przez część polityków i bliskie im środki informacji. 
System radziecki uważany jest za winnego tragicznych losów wielu ludzi i narodo-
wości34. Po przemianach ustrojowych i likwidacji cenzury zróżnicowały się oceny 
państwa rosyjskiego i systemu radzieckiego w społeczeństwie polskim, ale w świado-
mości dużej części polskich elit politycznych oraz opinii publicznej dalej występuje 
przekonanie, że Federacja Rosyjska jest kontynuacją dawnego reżimu politycznego, 
opartego na sile służb specjalnych oraz wpływach ich agentury35. Polaków niepokoją 
głównie: mało stabilna sytuacja polityczna za wschodnią granicą, imperialne ambicje 
władz rosyjskich i słabości rozwoju tam mechanizmów demokratycznego współżycia.

W publicystyce polskiej utrzymują się krytyczne oceny Rosji za jej bizantyj-
skie cechy, kult władzy i deprecjonowanie roli jednostki. Część Polaków wskazuje 
dalej na zagrożenia ze strony Rosji. Polscy specjaliści sceptycznie oceniają możliwo-
ści demokratyzacji systemu politycznego w Rosji, który ukształtował się przez wieki 
w duchu samodzierżawia i autorytaryzmu36, a głośnymi jego wyrazicielami są Alek-
sander Dugin, Władimir Żyrinowski czy Giennadij Ziuganow37. Znaczna część współ-
czesnych Polaków wobec Rosjan i Rosji wyraża rezerwę i niechęć. Bardziej kompe-
tentnie sprawy Rosji ujmują specjaliści: Stanisław Bieleń, Alicja Stępień-Kuczyńska, 
Andrzej Walicki czy Andrzej de Lazari. Wielostronne oceny Rosji prezentują też, 
wywodzący się z Polski, autorzy-sowietolodzy: Zbigniew Brzeziński, Richard Pipes 
i Leopold Unger.

W społeczeństwie polskim obywatele Rosji są na ogół lepiej postrzegani, aniżeli 
państwo rosyjskie i jego władze38. Oba narody łączą rodowody słowiańskie, wspólne 
upodobania i zbieżne charaktery, gościnność i emocjonalność. Pozytywnie ocenia się 

32 Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012, s. 8.
33 Polska–Rosja. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa 2013.
34 W literaturze polskiej wyraźne potępienie systemu radzieckiego zaprezentowały dwie głośne prace 

z problematyki „łagrowej” – Gustawa Herlinga Grudzińskiego (Inny świat) i Józefa Czapskiego (Na nie-
ludzkiej ziemi). 

35 A. Grajewski, Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja, w: A.D. Rotfeld, A.W. Torkunow (red.), 
Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), Warszawa 2010, 
s. 729.

36 E. Kaca, Rosja w oczach polskich ekspertów, w: A. Łada (red.), Rosja dziś i jutro. Opinie polskich 
i niemieckich ekspertów, Warszawa 2010, s. 30–36.

37 A. de Lazari, Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Łódź 2010, s. 50; S. Bieleń, Tożsamość 
międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 40–41.

38 Polska – Rosja. Diagnoza społeczna..., s. 9.
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też twórców rosyjskiej kultury, takich jak: Aleksander Hercen, Lew Tołstoj, Dymitr 
Szostakowicz, Bułat Okudżawa, Władimir Wysocki39. 

Współczesne obawy przed Rosją wynikają z jej potencjału surowcowego, gospo-
darczego i militarnego oraz z pamięci, że Rosja to państwo „niebudzące zaufania, rzą-
dzone autorytarnie, a jednocześnie źle zorganizowane i niesprawne, pełne kontrastów 
i patologii”40. Polacy krytycznie oceniają negatywne zjawiska społeczne i polityczne 
w Rosji (autorytaryzm, tendencje oligarchiczne, korupcję). W społeczeństwie polskim 
negatywne oceny wobec Rosji nasiliły się zwłaszcza po wybuchu wojny rosyjsko-gru-
zińskiej latem 2008 r. i po ocenach rosyjskiej komisji dotyczących tragicznej kata-
strofy polskiego samolotu koło Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. Większość Polaków 
potępiła zagarnięcie przez Rosję Krymu i Sewastopola w marcu 2014 r. oraz działania 
separatystów i sił rosyjskich we wschodniej części Ukrainy. 

 5. Stosunek do pozostałych sąsiadów

Wobec Ukraińców, Litwinów i Białorusinów Polacy w przeszłości zajmowali pozycję 
„wyższościową”, kształtowaną przez lata polonizacji kulturowej, uznających tamte 
społeczeństwa za pozostające w gorszej sytuacji cywilizacyjnej41. Na stosunki Pola-
ków wobec społeczności Ukrainy, Litwy i Białorusi wpływają trudne losy polskich 
mniejszości narodowych w tych krajach42. Mniejszości te według określenia Marvina 
Harrisa i Charlesa Wagleya mają odrębne cechy językowe i kulturowe, narażone są na 
dyskryminację, posiadają silne poczucie solidarności grupowej i dążą do zachowywa-
nia odrębnych związków małżeńskich43. 

Na postrzeganie Ukraińców przez część Polaków rzutują wydarzenia z lat II wojny 
światowej, w czasie której członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wymor-
dowali na Wołyniu i w Galicji Wschodniej około 100 tys. Polaków. Przyjazne odnie-
sienia do Ukraińców występowały natomiast wśród twórców paryskiej „Kultury”, 
a później wśród przywódców „Solidarności”. Postrzeganie przez Polaków Ukraińców 
ulega pozytywnym zmianom, poprzez współpracę środowisk opiniotwórczych, rozwój 
relacji politycznych i ekonomicznych, ale dalej część społeczeństwa polskiego nie-
ufnie odnosi się do Ukraińców44. Z sympatią Polacy odnieśli się do „pomarańczowej 

39 A. Szpociński, Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, War-
szawa 1999, s. 18.

40 Polska – Rosja. Diagnoza społeczna 2013..., s. 7.
41 J. Błuszkowski, op. cit., s. 14; M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2007, s. 170–171.
42 D. Wadowski, Tożsamość w procesie zmiany: obraz własny społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, 

w: L. Zieliński, M. Chamot (red.), op. cit., s. 391.
43 M. Harris, Ch. Wagley, Minorities in the New Word, New York 1958, s. 4–11.
44 Z. Najder, Pojednanie, współpraca, życie obok siebie?, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 2, 

s. 8–12.
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rewolucji” w 2004 r. i pozytywnie na ogół ocenili działania nowych władz Ukrainy 
w 2014 r. w konfl ikcie z władzami Rosji. 

Tabela 2. Stosunek Polaków do sąsiadów (2012)

Naród Sympatia Obojętność Niechęć Trudno powie-
dzieć

w %

Białorusini 33 32 26 9

Czesi 58 25 11 6

Litwini 40 28 23 9

Niemcy 43 28 24 5

Rosjanie 34 27 33 6

Słowacy 57 25 10 8

Ukraińcy 32 29 32 7

Źródło: Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat CBOS, Warszawa, luty 2012 r., s. 2.

Polacy najlepiej oceniają dotychczasową współpracę z Czechami i Słowakami. 
Po „aksamitnym rozwodzie” Czechosłowacji w 1993 r. Polacy starają się utrzymywać 
przyjazne relacje zarówno z Czechami, jak i ze Słowacją. Docenia się czeskie osią-
gnięcia gospodarcze oraz przyspieszone przeobrażenia Słowacji, zakończone przyję-
ciem przez nią waluty euro. Największe zastrzeżenia budzi rozwój stosunków Słowacji 
z Rosją w czasach rządów premiera Roberta Fico. Badania CBOS z 2012 r. wyka-
zały, że największą sympatią cieszą się w Polsce Czesi (58%), a na drugim miejscu 
pod względem sympatii znaleźli się Słowacy (57%)45. Natomiast podobne badania 
Agnieszki Łady z Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzone w 2013 r. wskazują, 
że najwyższą sympatią u Polaków cieszą się Słowacy (59%) i Czesi (57%)46. Niewiel-
kie różnice w stosunku do obu krajów wykazują dane zawarte w tabeli 3. 

Bardzo złożone jest polskie postrzeganie Litwinów, bo w dalszym ciągu 
dochodzą do głosu emocje z przeszłości. Ceniona jest oszczędność i wytrwałość 
w działaniach Litwinów, ale krytycznie oceniana jest ich pamięć o krzywdach, prze-
sadny nacjonalizm i dystans w relacjach wzajemnych47. Krytyczne oceny wyni-
kają głównie z niechęci władz litewskich do postulatów wysuwanych przez polską
mniejszość na Litwie. 

45 Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012, s. 1. 
46 A. Łada, Barometr Polska–Niemcy 2013..., s. 19–20. 
47 Cz. Okińczyc, Stereotyp Litwina w oczach Polaka, w: Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 86–88.
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Tabela 3. Zmiany sympatii Polaków do nowych sąsiadów w latach 1993–2014

Narody

Wskazania respondentów według terminów badań

‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

w %

Białorusini 19 17 18 21 22 19 18 26 26 22 21 18 23 27 34 34 31 33 30 29

Czesi 38 30 43 44 45 41 44 47 50 50 49 46 52 53 53 53 51 58 51 50

Litwini 24 22 35 36 36 29 30 36 38 36 38 32 36 38 41 42 36 40 32 34

Niemcy 23 26 35 43 38 32 31 32 38 36 33 34 33 30 38 39 38 43 38 39

Rosjanie 17 16 17 21 20 19 17 23 24 22 18 16 22 24 30 34 32 34 31 25

Słowacy 33 32 44 38 39 36 34 42 42 43 41 36 44 48 51 51 49 57 48 47

Ukraińcy 12 9 14 16 15 13 16 19 22 19 29 23 24 25 34 34 32 32 31 34

Źródło: Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014, s. 3.

W stosunku do Białorusinów występują pozostałości polskiego poczucia „pańsko-
ści”. Najczęściej oceniani są oni jako naród zrusyfi kowany, bliski Rosjanom. Przygo-
towane w 2004 r. przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę Podstawy ideologii pań-
stwa białoruskiego zapowiedziały budowanie społeczeństwa opartego na wartościach 
słowiańskich, prawosławnej cerkwi i związku z Rosją48. Jego działania wobec mniej-
szości polskiej w kraju doprowadziły do rozbicia Związku Polaków na Białorusi. 
Polacy nie mają jednak tak trudnych zaszłości historycznych z Mińskiem, jakie wystę-
pują w stosunkach z Moskwą, Kijowem czy Wilnem.

Polacy bardzo pozytywnie oceniają sąsiadów zza Bałtyku: Szwedów i Finów za 
ich dorobek materialny, osiągnięcia polityki społecznej i pokojowe inicjatywy na kon-
tynencie. Wielu ekspertów z zakresu polityki społecznej stawia ich nawet za wzór dla 
polskich rozwiązań społeczno-gospodarczych. 

* * *

Postrzeganie sąsiadów przez Polaków ulega zmianom pod wpływem wielu czyn-
ników i szczególnych wydarzeń dwustronnych. Szybciej na ogół postępują przemiany 
gospodarcze i polityczne, aniżeli przemiany w świadomości społeczeństw. Znacznie 
łatwiej tworzyć układy i zawierać porozumienia, aniżeli zmieniać przekonania i pozo-
stałości stereotypów narodowych. Aleksandra Jasińska-Kania i Mirosława Marody 
uważają, iż występuje „narastanie rozziewu między obecnymi, rzeczywistymi aspi-
racjami i dążeniami Polaków a ukształtowanymi przed laty, w zupełnie odmiennych 

48 Osnowy idieołogii biełorusskogo gosudarstwa, Mińsk 2004, s. 34–57. 
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warunkach historycznych, składowymi poczucia tożsamości narodowej”49. Polacy naj-
większą sympatią darzą Czechów i Słowaków, a dużo nieufności wyrażają wobec 
Rosji50. Największym zmianom uległ wśród Polaków wizerunek Niemców, od wrogich 
relacji powojennych, poprzez „zawistny podziw”, do coraz lepszej oceny w ramach 
wspólnoty europejskiej i NATO.

Wyraźne, znaczące cechy polskiego charakteru narodowego, które w latach roz-
biorów i uzależnień przyczyniły się do zachowania tożsamości narodowej (indywidu-
alizm, dążenia wolnościowe, lekceważenie narzuconej władzy), utrudniają niekiedy 
współpracę sąsiedzką. Polacy cechują się indywidualizmem, prowadzącym nawet do 
samowoli. Szczególne umiłowanie wolności przechodzi niekiedy w wolność od wszel-
kich ograniczeń, w myśl hasła „wolność Tomku w swoim domku”. Występuje coraz 
większa otwartość polskiego społeczeństwa na inne narody, chociaż w jego składzie 
są także osoby i grupy, reprezentujące postawę etnocentryczną. Wśród mniej wykształ-
conych, a etnocentrycznie zorientowanych Polaków zdarzają się niekiedy żargonowe 
określenia sąsiadów, takie jak: „Moskale”, „ruscy” (Rosjanie), „rezuni”, „Rusini” 
(Ukraińcy) czy „germańcy” lub „szwaby” (Niemcy) i „pepiczki” (Czesi)51. 

Pewne utrudnienie we wzajemnym postrzeganiu Polaków i sąsiadów powoduje 
rozwinięte partyjniactwo i nieco uproszczony podział krajowych elit politycznych na 
„prawdziwych Polaków” i bardziej otwartych na świat „liberałów”, wpływający rów-
nież na zróżnicowane oceny sąsiadów w społeczeństwie polskim. 

Perception of Neighbours by the Polish People after 1989
Summary

The author describes the evolution process of perceiving neighbours by the Polish people after 
1989. He presents the complexity of the autostereotype of the Poles and the core values   of their 
national identity, as well as slow changes in the perception of neighbours after the conclusion 
of basic agreements with Polish neighbours in 1991‒1994 and various signs of cooperation 
with individual countries.

The Polish people positively assessed richer Western European countries and the Czech 
Republic, Slovakia and Hungary. They were most critical towards Russia, due to the past rela-
tions, imperial ambitions and authoritarian system of power in Moscow. The most signifi cant 
change concerned the opinions of the Poles on Germany. Shortly after the war, there were hos-
tile Polish-German attitudes, which over time were heading towards a reconciliation of nations, 
and for several years the states have closely cooperated within NATO and the European Union.

49 A. Jasińska-Kania, M. Marody, Integracja europejska a tożsamość narodowa Polaków..., s. 284.
50 J. Karczewski, Nieufność i solidarność, w: P. Kosiewski (red.), Jaka Polska? Czyja Polska? Dia-

gnozy i dyskusje, Warszawa 2006, s. 41.
51 K. Malak, Polityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Warszawa 1999, s. 87; A. Kątny, 

Obraz wzajemnego postrzegania Niemców i Polaków, w: L. Zieliński, M. Chamot (red.), op. cit., s. 121; 
M. Jagiełło, Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych, War-
szawa 2000, s. 67.
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ZAGUBIONY I ODNAJDYWANY LEWIATAN
W PONOWOCZESNYM ŁADZIE

MIĘDZYNARODOWYM: WYZWANIA,
OGRANICZENIA, SZANSE

 1. Dynamika systemu międzynarodowego

Ład międzynarodowy jest swoistym fenomenem o ponadczasowym wymiarze. 
W świecie realnym układał się przemiennie z chaosem (czasem bezładem), z brakiem 
sił zdolnych stanowić normy i reguły, ramy, instytucje i mechanizmy gwarantujące 
porządek, poczucie bezpieczeństwa, potencjał do działań w przypadku zagrożeń dla 
jego stabilności i trwałości.

Jako metafora ład międzynarodowy stawał się symbolem „porządku” w systemie 
międzynarodowym. Taką metaforą, na trwale osadzoną w dyskursie naukowym jest 
„ład westfalski”, ale również był nią „ład zimnowojenny”. Obecnie staje się nią ład 
„ponowoczesny”. Jako skrót myślowy każda z jego konstrukcji jest zawsze przejawem 
kondensacji wyobrażeń o rozwiązaniach instytucjonalnych, formalno-prawnych, nor-
matywnych i innych dominujących w systemie międzynarodowym w określonej cza-
soprzestrzeni, jego fundamentalnych aktorów1. Mówi nam o rozkładzie potencjałów 
w systemie międzynarodowym, o podmiotach dysponujących możliwościami upraw-
dopodabniającymi ich szczególne znaczenie, pozycję i możliwości reagowania w sytu-
acjach zagrożeń lub naruszeń wartości, interesów i racji utrwalonych i sankcjonowa-
nych umowami, sojuszami, traktatami międzynarodowymi, gotowych do konfrontacji 
z każdym, kto chciałby je naruszyć, zagrozić funkcjom pełnionym przez uczestników 
stosunków międzynarodowych oraz odgrywanym przez nich rolom. 

Na ogół „ład międzynarodowy” wyraża zgodność celów, dla których został 
zbudowany oraz zasięg i spójność interesów jego sygnatariuszy i gwarantów. Tak 
pojmowany jest kwintesencją ładu politycznego budowanego na potencjałach siły2.

1 M. Karwat, O statusie poznawczym i zaletach metafor, w: B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, 
t. 2, Warszawa 2003, s. 16 i nast.

2 M. Pietraś, Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, w: M. Pietraś, K. Marzęda 
(red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008, s. 57 i nast.; R. Kuźniar (red.), Porządek mię-
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Nie jest to jednak jedyna forma ładu międzynarodowego, jaki zna historia stosunków 
międzynarodowych, choć bez wątpienia jest formą dominującą. Obok niej istnieją 
cząstkowe lub sektorowe wizje ładów międzynarodowych, wizje budowane na podej-
ściu normatywnym, w którym ujawniają się ideowe treści lub integracyjne konstrukcje 
określonych geopolitycznych przestrzeni. Takim na kontynencie europejskim jest Unia 
Europejska. Symbolizuje ona proces dobrowolnego łączenia się państw, które łączy 
przywiązanie do demokratycznego państwa prawa. Jest przejawem procesu budowy 
systemu wewnętrznych powiązań i zależności z własnym ośrodkiem kierowania jej 
funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym3. 

Mówiąc o ładzie międzynarodowym z perspektywy historycznej przywykliśmy 
sięgać do westfalskiego ładu międzynarodowego i tego wszystkiego, co „Westfalia” 
wniosła do rozważań na temat nowożytnego systemu międzynarodowego osadzonego 
na konstrukcji państwa suwerennego, nieinterwencji w jego sprawy wewnętrzne, tole-
rancji i bogactwa mechanizmów regulujących stosunki między państwami rywalizu-
jącymi na ogół o wpływy. Podnosząc państwo terytorialnie zorganizowane do rangi 
fundamentalnego członka „społeczności międzynarodowej”, suwerennego i równego 
wobec innych, ład ten tworzył nową jakość w systemie międzynarodowym, począ-
tek drogi do nowożytności4. „Państwo i system rywalizujących państw, zrodzony czy 
nie w Westfalii, udowodnił swoją szczególną trwałość”5. Mitologizując i idealizując 
rozwiązania zawarte w układach z Münster i Osnabrück w Westfalii, to co stworzyły 
i czego symbolem jest ład westfalski, wprowadzały ówczesne państwa w rzeczywi-
stość, w której aby istnieć musiały się wciąż odnajdywać, adaptować, przystosowywać 
do zmieniającej się rzeczywistości, do nowych rozwiązań prawnych i instytucjonal-
nych, porządków, rodzajów powiązań i współzależności, a w związku z tym nowych 
„reguł gry”. Głównie po to, aby mogły skuteczniej realizować to, co pozostaje wciąż 
sensem ich istnienia, tj. racji i interesów, tyle że w nowej, zmieniającej się przestrzeni 
międzynarodowej i nowym sposobie jej organizacji. Zatem tak, jak zmieniał się sys-
tem międzynarodowy, zmieniały się państwa, chociaż nie powinno się także zapomi-
nać o tym, że i one były przyczyną zmian.

Katalogując system międzynarodowy i różne jego modele mówimy o rozwiąza-
niach wskazujących na jego specyfi kę, na rodzaje relacji między aktorami współistnie-
jącymi w jego ramach, na mechanizmy funkcjonowania, na dominujące w nim rela-
cje i wartości6. Wskazujemy także na stałe powtarzające się w każdej jego odmianie 
elementy, niezależnie od faktu, iż w zmienionej rzeczywistości nabierały one różnych 

dzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005; D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi sił w stosunkach 
międzynarodowych, Lublin 1999. 

3 K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
4 Zob. interesujące rozważania na temat kontrowersyjności takiej percepcji „Westfalii” w: A. Gałga-

nek, Historia stosunków międzynarodowych, t. I: Idee, Warszawa 2013, 354 i nast. 
5 Cyt. za A. Gałganek, op. cit., s. 358; L. Cruz, Policy Point-Counterpoint: Is Westphalia History?, 

„International Social Science Review” 2005, t. 80, nr 3–4, s. 152. 
6 M. Pietraś, Hybrydowość...., s. 57 i nast. 
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znaczeń i atrybutów. O ile jednak „ład”, a ściślej metafora ładów międzynarodowych 
ma zdecydowanie „relacyjny” charakter, o tyle metafora „państwa” w konwencji ładu 
westfalskiego i powestfalskiego ma zdecydowanie „atrybutywną” treść. Atrybutyw-
ność aktorów w nim występujących przekłada się na opis i analizę właściwości, spo-
sobu istnienia i form przejawiania się. Odnosi się przede wszystkim do postrzegania 
państwa i jego najistotniejszych dla czasu [historycznego – T.Ł.-N.) atrybutów oraz 
specyfi ki przestrzeni, w której muszą się wciąż odnajdywać. Ma rację Andrzej Gał-
ganek pisząc, iż „w procesie komunikowania określonej idei systemu międzynarodo-
wego poprzez jej metaforyzację dokonywało się wiązanie przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości, ale na warunkach posługującego się metaforą”7. Tak właśnie dzieje 
się z metaforą „Westfalii” i „ładu westfalskiego”. Ma to miejsce także współcze-
śnie, w XXI w., w świecie określanym właśnie metaforycznie jako „ponowoczesny” 
i w państwie „ponowoczesnym”. O wiele trudniejsza jednak do opisania jest konstruk-
cja ładu ponowoczesnego, jak też państwa w nim funkcjonującego.

Tak jak państwo i ład międzynarodowy w konwencji westfalskiej są kwintesencją 
procesów dokonujących się w systemie międzynarodowym przełomu XVII i XVIII w., 
gdy chodzi o jego organizację, reguły obowiązujące, systemy normatywne itp., tak 
w ponowoczesnym ładzie międzynarodowym kumulują się zjawiska i procesy będące 
symbolem zmiany nie tylko w sposobie jego organizacji, strukturze i mechanizmach 
funkcjonowania, lecz głównie w percepcji państwa. W świecie ponowoczesnym zacho-
dzą bowiem procesy skutkujące przewartościowywaniem jego atrybutów, ich wyjątko-
wości i niezbędności. W tym rozumieniu „Westfalia” jest metaforą przejścia od sta-
rego do nowego świata, do nowożytności, zaś ponowoczesność metaforą tego, co jest 
„dziedzictwem” świata nowożytnego, postępu, genialnych wynalazków, kwintesen-
cji potęgi ludzkiego rozumu, wielkich rewolucji technologicznych itp. Pod wpływem 
zmian, jakie wniosły, załamywały się stare porządki, system międzynarodowy sta-
wał się bardziej złożony, tracił swoją klarowność, stare mechanizmy zarządzania sta-
wały się nieefektywne, a nowe dopiero powstawały. W rezultacie do słownika polityki 
XX w. wchodziły nowe pojęcia, jak: nieład, turbulencje, państwo upadające, słabnące 
w konfrontacji z nieterytorialnymi uczestnikami polityki międzynarodowej, nowymi 
regułami „gry” na rynkach światowych, by zaistnieć w nim na stałe. Swoje miejsce 
w poznaniu istotności i głębi zmian dokonujących się wokół niego, w przestrzeni mię-
dzynarodowej, zajmowali uczestnicy, symbolizujący nowy typ relacji międzynarodo-
wych (międzypaństwowych, transnarodowych i transgranicznych), nowy typ systemu 
międzynarodowego coraz bardziej sieciowo zorganizowanego. Stawało się coraz bar-
dziej oczywistym, że ten nowy system międzynarodowy wyraża nielinearny charakter 
geografi i, stając się powoli nową formą organizacji społeczeństwa i państwa postin-
dustrialnego, przejawem nowej formy produkcji, handlu, komunikowania się między 
sobą; nową jakość i rodzaj relacji zachodzących oraz nowe rodzaje powiązań. 

7 A. Gałganek, Historia stosunków …., s. 359.
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Zmieniający się system międzynarodowy stawał się z jednej strony materialną 
bazą dla „sieciowej” organizacji postindustrialnego społeczeństwa, w której dominuje 
globalny rynek, globalna produkcja, integracja i fragmentacja przestrzeni geografi cz-
nej i polityki. Obecność w nim staje się warunkiem sine qua non nie tyle istnienia, ile 
przede wszystkim rozwoju. Przede wszystkim dlatego, że otwiera możliwości reali-
zacji wciąż tych samych funkcji i gwarancji zabezpieczania tych samych podstawo-
wych wartości, tj.: bezpieczeństwa, wolności, porządku i sprawiedliwości, wreszcie 
dobrobytu. Daje także możliwość uczestniczenia w nowym dystrybuowaniu władzy na 
poziomie globalnym (i/lub regionalnym). Z drugiej jednak strony zmieniający się sys-
tem międzynarodowy konfrontuje państwo z rzeczywistością, do której nie każde jest 
dostatecznie dobrze przygotowane. Ta nowa rzeczywistość międzynarodowa społe-
czeństwa postindustrialnego nie pozostaje bowiem bez wpływu na rozumienie atrybu-
tów państwa, jakie wygenerował westfalski porządek, oraz reguł postępowania. Doty-
czy to w szczególności zasady integralności, terytorialności i suwerenności. W tym 
stanie rzeczy coraz atrakcyjniejszą w sensie metaforycznym staje się określanie od 
nowa źródeł sukcesów i słabości państwa ponowoczesnego, zagubionego „Guliwera” 
lub odnajdywanego Lewiatana. 

 2. Amorfi czność systemu międzynarodowego
fazy ponowoczesności

Historia zdaje się potwierdzać fakt, iż w warunkach zaburzeń w funkcjonowaniu sys-
temu międzynarodowego głównym adresatem zapotrzebowania na ład, bezpieczeń-
stwo i pewność jest państwo. Od niego oczekuje się, że tym wyzwaniom sprosta. Aby 
tak się stało, musi wyzwolić – jak to czyni od ponad 350 lat nowożytnego systemu 
państw – zdolności adaptacyjne do wymogów społeczeństwa postindustrialnego. Pisał 
o tym Daniel Bell w 1973 r. w książce Nadejście społeczeństwa postindustrialnego, 
a dwadzieścia lat później Manuel Castells, w dziełach poświęconych społeczeństwu 
informacyjnemu, gospodarce postindustrialnej oraz systemowi międzynarodowemu8. 
System międzynarodowy nie tylko bowiem zabezpiecza przed zagrożeniami i reaguje 
na niestabilność i nieefektywność, ale jest także przyczyną zmian. Jedna z nich jest 
związana z państwem i jego metamorfozą.

Morfologia systemu międzynarodowego przełomu XX i XXI w. analizowana 
z perspektywy głębokich zmian naukowo-technicznych, kulturowych, cywilizacyj-
nych zmieniła się tak głęboko, że państwa, aby istnieć i rozwijać się, muszą przede 
wszystkim zapewnić sobie dostęp do wiedzy i informacji oraz posiąść umiejętność 
wykorzystania zdobyczy cywilizacyjnych jako źródła sukcesów i porażek w polityce 
zagranicznej, w umiejscowieniu się w systemie międzynarodowym i pozycjonowaniu 

8 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011.
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względem potężnych – gdy chodzi o możliwości – aktorów nieterytorialnych. Jest 
to wyzwanie szczególne, bowiem „uporządkowane” do niedawna systemy między-
narodowe tracą sterowność, a do środowiska międzynarodowego wdziera się chaos 
i niepewność. To państwo musi także mieć dostateczny potencjał, aby móc „zain-
stalować” się w ponowoczesnej przestrzeni międzynarodowej, która coraz bardziej 
wyraża nielinearny charakter geografi i, nową formę organizacji społeczeństwa i pań-
stwa, nowe formy produkcji, handlu, komunikowania się, wreszcie zmieniające się 
znaczenie komponentów władzy. 

Postępująca asymetryczność potencjałów między poszczególnymi państwami 
powodowana różnicującą się skalą i możliwościami partycypacji w nowych struktu-
rach organizacyjnych systemu międzynarodowego epoki globalizacji i współzależno-
ści, skalą dostępności do nowych źródeł władzy, stawia pytanie o atrybuty państwa 
ponowoczesnego, zdolnego odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym, w rze-
czywistości, o której wiedza i wyobrażenia są „niepełne i niepewne”, a przeczuwane 
zmiany budzą lęk, wywołują spory i kontrowersje związane właśnie z państwem i jego 
atrybutami9. Oczywistym staje się pytanie o model państwa zdolnego radzić sobie 
w społeczeństwie informacyjnym, poddawanego nieuniknionym procesom globalizacji 
i współzależności. W tym kontekście westfalski model systemu międzynarodowego 
zdaje się odchodzić do historii, ale „Westfalia” traktowana jako symboliczna metafora 
nowego ładu międzynarodowego „może być pomocna w przewidywaniu ponowożytnej 
globalnej przyszłości10. Podobnie jak w procesie rekonceptualizacji fenomenu państwa 
i władzy oraz przestrzeni międzynarodowej fazy postnowoczesności, w której państwa 
„nie tworzą już swej polityki jako suwerenni aktorzy, lecz jako część nowej dzielącej 
udział we władzy konstelacji [w przestrzeni międzynarodowej – podkreśl. T.Ł.-N.], 
która wymusza ich transformację (z nowoczesnych) państw narodowych w (postno-
woczesne) państwa sieciowe”11. Punktem odniesienia zatem w badaniu nad państwem 
ponowoczesnym staje się przestrzeń międzynarodowa i sposób jej zorganizowania.

 3. Amorfi czność przestrzeni międzynarodowej

Rekonstrukcję przestrzeni międzynarodowej świata ponowoczesnego można przepro-
wadzić poprzez dekonstrukcję świata, jaki był następstwem „Westfalii” i tych głębo-
kich zmian w systemie międzynarodowym, jego strukturalnych i funkcjonalnych cech, 
atrybutów jego uczestników i charakteru relacji między nimi.

9 L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne w myśli współczesnej, w: T. Białobłocki, J. Mróz, 
M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota – Rozwój – Wyzwania, Warszawa 
2006, s. 199 i nast.

10 A. Gałganek, „Westfalia” jako metafora genezy w nauce o stosunkach międzynarodowych, 
w: M. Pie traś, K. Marzęda (red.), op. cit., s. 53.

11 F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Kraków 2012, s. 141.
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Próba zarysu, choćby specyfi ki przestrzeni międzynarodowej postindustrialnej 
fazy stosunków międzynarodowych, wynika z potrzeby poznania po to, aby móc zdia-
gnozować politykę państwa w nowej rzeczywistości, wyzwania i zagrożenia, z jakimi 
może być konfrontowane, jaką funkcję będą spełniały tradycyjne mechanizmy ładu 
międzynarodowego, jak sięgać po władzę w dynamicznie zmieniającym się środo-
wisku międzynarodowym, jaką będzie miała postać12. Aby przedsięwzięcie to było 
pomocne w zrozumieniu głębokości zmian w świecie, potrzebna jest nie tylko wiedza 
o istotności zmian, jakim podlega środowisko międzynarodowe epoki ponowocze-
snej, ale także „wyobraźnia przestrzenna” o dokonujących się zmianach, kierunkach 
i tendencjach, jakim podlegają. „Wyobraźnia przestrzenna” jest bowiem ważna nie 
tylko dla architekta i urbanisty, ale także dla polityka i badacza, stratega i eksperta. 
M. Castells, autor trylogii Wiek Informacji: Ekonomia – Społeczeństwo – Kultura, poj-
muje przestrzeń międzynarodową jako „historycznie uwarunkowaną formę społeczną, 
której znaczenie wywodzi się z procesów społecznych, jakie się przez nią wyrażają”. 
Przestrzeń – co podkreśla w swoich pracach – jako wytwór społeczny jest kategorią 
dynamiczną, sygnalizuje postawy interakcyjne pomiędzy podmiotami – „szczególne 
związki między różnymi układami struktury społecznej, związki układów ekonomicz-
nych, politycznych, ideologicznych oraz szczególne cechy stosunków społecznych, 
które z nich wynikają13.

Przesunięcie akcentów z przestrzeni politycznej w stosunkach międzynarodo-
wych w kierunku przestrzeni ekonomicznej, będące konsekwencją ekspansji korpo-
racji działających w gospodarce globalnej i wyznaczających jej ekspansywne obli-
cze sprawia, że światowe rynki fi nansowe wymykają się coraz bardziej kontroli ich 
działalności przez międzynarodowe rządowe organizacje, jak i suwerenne państwa 
narodowe. Novum jest także zmieniający się gwałtownie krajobraz międzynarodowej 
przestrzeni. Wypełniają ją nowi aktorzy, nierzadko silniejsi swoją pozycją w syste-
mie międzynarodowym oraz fi nansowymi możliwościami14. Zmiany, jakie wycisnęły 
piętno na jej „zagospodarowaniu”, to przede wszystkim globalizacja, współzależność 
i transgraniczność. To już nie tylko signum temporis społeczeństwa postindustrialnego, 
ale siły sprawcze jego nowej organizacji. To one skutkują m.in. zjawiskiem detery-
torializacji oraz „dekompresji” czasu i przestrzeni międzynarodowej. Coraz częściej 
też jako o następstwie tych dwóch zjawisk mówi się o „współczasowości”15, jako

12 T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej, w: T. Łoś-Nowak, Polityka zagra-
niczna. Aktorzy – Potencjały – Strategie, Warszawa 2011, s. 17 i nast.

13 M. Castells, op. cit. 
14 M. Geise, Wybrane aspekty przemian strukturalnych w gospodarce światowej w latach 2008–2010, 

„Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, Warszawa, 2012, s. 22 i nast.; J. Stiglitz, Wizje sprawiedliwej 
globalizacji, Warszawa 2007.

15 Pojęcie „współczasowości” stworzone przez Manuela Castellsa symbolizuje głębokie zmiany 
w rozwoju gospodarki kapitalistycznej, więzi międzyludzkich, wymiany myśli itp., zjawisk dokonują-
cych się w przestrzeni międzynarodowej. Jest to jednak nowy typ przestrzeni międzynarodowej, w której 
różnego rodzaju aktorzy społeczni (gospodarczy) mogą przebywać w tej samej przestrzeni temporalnej 
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o zjawisku zmieniającym radykalnie sposób „zarządzania” przestrzenią międzyna-
rodową i możliwościami jej wykorzystania do budowania potencjału państwa i jego 
pozycji w globalnym świecie polityki, gospodarki, kultury. 

Nie ulega wątpliwości, że tak jak globalizacja, współzależność i transgraniczność 
zmieniły funkcje przestrzeni międzynarodowej, wypełniając ją nowymi aktorami, tak 
zmieniają się zasady zarządzania przestrzenią międzynarodową znajdującą się wciąż 
in statu nascendi. Nową jakością tego procesu jest to, iż geografi a pozostaje jedną 
z wielu zmiennych, ważnych w polityce państwa i jego sukcesach, ale nie najważ-
niejszą wobec postępującej kompresji czasu i przestrzeni, której częścią jest przecież 
geografi a. Przestrzeń międzynarodowa staje się coraz bardziej złożoną konstrukcją, 
w której czynnik geografi czny nie zanika, chociaż jego znaczenie schodzi na dalszy 
plan. W tej nie do końca defi niowalnej przestrzeni międzynarodowej potrzebą chwili 
wydaje się kreowanie jednolitej globalnej przestrzeni prawnej. „Jej powstanie pozwo-
liłoby racjonalizować transformację globalnej przestrzeni gospodarczej i politycznej 
przez wspomaganie pozytywnych wartości i eliminowanie możliwości rozprzestrze-
niania towarzyszących globalizacji antywartości”16. 

Przestrzeń międzynarodową tworzą uczestnicy stosunków międzynarodowych 
oraz istniejące między nimi relacje. Jest kategorią dynamiczną, wytworem społe-
czeństwa, które ją zagospodarowuje, wykorzystując w tym celu narzędzia będące 
w jego dyspozycji. Tak pojmowana jest jednocześnie źródłem i następstwem dyna-
miki zmian społecznych, organizacyjnych, politycznych, ekonomicznych, najogólniej 
mówiąc cywilizacyjnych. To one stają się źródłem nowych rodzajów relacji między 
sobą oraz odpowiadają za ich następstwa dla środowiska, którego są częścią. W tym 
rozumieniu można ją uznać za zmienną zależną odzwierciedlającą nie tylko specy-
fi kę środowiska międzynarodowego w kolejnych sekwencjach czasowych jego prze-
kształceń, jego strukturę organizacyjną oraz relacje występujące między podmiotami/
uczestnikami systemu międzynarodowego na różnych jego poziomach. Materialną 
bazą dla organizacji postindustrialnego społeczeństwa, określanego przez wielu bada-
czy liberalnego nurtu jako „sieciowo” zorganizowane, jest globalny rynek, globalna 
produkcja, postępująca integracja i fragmentacja przestrzeni geografi cznej oraz poli-
tyka. Dlatego też „wpisanie” się ponowoczesnego państwa w system międzynaro-
dowy, mający coraz bardziej „sieciowy” sposób organizacji, zapobiega jego mar-
ginalizacji i słabnięciu, ogranicza możliwości partycypacji w „konstelacji władzy”
na poziomie globalnym. 

nie będąc w tej samej przestrzeni fi zycznej (Internet, przepływy sieciowe). Ważniejsze dla tego procesu 
jest to, iż kluczowe instytucje społeczne czy gospodarcze zostały zrestrukturyzowane w taki sposób, że 
mogą czerpać z tego korzyści, zyskując tym samym przewagę konkurencyjną nad tymi, którzy pozo-
stają wierni konwencjonalnej logice czasoprzestrzeni, stając się sieciowo niekompatybilni wobec świata, 
który ich otacza.

16 B. Rychłowski, Globalizacja – jej istota i główne kierunki rozwoju, w: E. Haliżak, R. Kuźniar, 
Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, Warszawa 2003, s. 566.
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 4. Władza w przestrzeni międzynarodowej 

Przełom XX i XXI w. oznacza proces o niezwykłych następstwach dla państwa i jego 
suwerennego władztwa. Jest to proces powstawania nowych źródeł władzy w syste-
mie międzynarodowym i nowych form jej wykonywania. Proces ten można nazwać 
transformacją stosunków władzy w systemie międzynarodowym, w którym – jak pisze 
M. Castells – mamy do czynienia z transformacją państw narodowych z „suweren-
nych podmiotów w strategicznych aktorów”17. Władza do niedawna dyskrecjonalnie 
przynależna suwerennemu państwu, obecnie jest ograniczana (dzielona) z innymi pod-
miotami. Dotyczy to wszystkich obszarów jej sprawstwa, a więc gospodarki, polityki, 
bezpieczeństwa. Nawet kontrola nad środkami przemocy przechodzi w ręce aktorów 
innych aniżeli państwa18, zaś przyszłościowo miejscem pól bitewnych staje się cyber-
przestrzeń, czyli „przestrzeń otwartego komunikowania się za pośrednictwem połączo-
nych komputerów i pamięci informatycznych, pracujących na całym świecie”19. Jako 
ośrodek decyzyjny symbolizujący do niedawna trzy łącznie rozpatrywane komponenty 
(potencjał, terytorium, na którym jest rozmieszczony, oraz sobie właściwy system kie-
rowania, łączący dwa wyżej wymienione elementy). 

W warunkach głębokich przeobrażeń w gospodarce międzynarodowej, ekspansji 
nowych systemów komunikacyjnych, bezpośredniego transferu informacji oraz poten-
cjału intelektualnego ludzi ekskluzywność państwa w wykonywaniu władztwa na tery-
torium i nad ludnością uległa osłabieniu. Zmieniają się narzędzia służące jej wykony-
waniu. Dyskrecjonalny zakres władzy terytorialnie wyznaczonej traci na atrakcyjności 
jako źródło sukcesów i dobrobytu. Większego znaczenia nabiera aktywna obecność 
państwa w przestrzeni międzynarodowej, umiejętne wykorzystywanie instrumentów, 
jakimi dysponują ponadnarodowe i transnarodowe instytucje, przede wszystkim zaś 
skala dostępności do informacji i wiedzy. Nietrudno nie dostrzec, że „międzynarodowe 
środowisko decyzyjne uległo rozszerzeniu, rozczłonkowaniu, pojawiają się jego nowe 
struktury, stwarzając przestrzeń aktywności dla różnorodnych i nieobecnych w tej sfe-
rze interesariuszy”. To ci nowi aktorzy oraz relacje między państwem a nimi kreują 
przestrzeń międzynarodową w realiach dokonującej się współcześnie transformacji 
systemu międzynarodowego20.

17 Za F. Stadler, Manuel Castells…, s. 124.
18 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki, Warszawa 2005, s. 266 i nast. 

Są to często civil contractors lub private military companies, zawłaszczające jedno z fundamentalnych 
praw państwa. Szerzej na ten temat: R. Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne fi rmy wojskowe niszczą 
demokrację, Warszawa 2008.

19 Za M. Lakomy, Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw na początku XXI wieku, 
„Stosunki Międzynarodowe–International Relations” 2010, t. 42, nr 3–4, 2010, s. 56. 

20 M. Zachara, Global Governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Kraków 
2012, s. 67–69.
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Ulrich Beck, analizując przemiany dokonujące się we współczesnym świecie, 
pisze o erozji polityki w jej klasycznym rozumieniu, o państwie konfrontowanym 
z nową rzeczywistością międzynarodową, w której zmieniają się podmioty władzy 
i panowania, powstają nowe i różnorodne poziomy przestrzeni międzynarodowej, na 
której państwo jest tylko jednym z jej nosicieli, zaś zarządzanie nią staje się wielopo-
ziomowe i multilateralne21. „Globalizacja – pisze U. Beck – oznacza, iż rozpoczyna 
się nowa gra o władzę, w której reguły i podstawowe pojęcia dawnej gry tracą zna-
czenie […]. Wraz z globalizacją kształtuje się nowa przestrzeń działań i nowe ramy 
aktywności: polityka odrywa się od granic i od państw, w efekcie czego pojawiają 
się dodatkowi gracze, nowe role, nowe zasoby, nieznane reguły, nowe sprzeczności 
i konfl ikty”22. Po władzę w środowisku międzynarodowym sięgają przedsiębiorstwa 
i korporacje transnarodowe, a nowa elita korporacyjna kreśli nowe ośrodki siły. Obok 
nich do „gry” w polityce światowej włączają się (jeszcze nieśmiało i ze zmiennym 
skutkiem) transnarodowe podmioty wyrażające potrzeby i interesy „społeczności mię-
dzynarodowej”, jak transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego, ale też 
partie polityczne czy organizacje terrorystyczne i przestępcze. 

Decyzja ośrodków decyzyjnych państwa o tym, gdzie lokować produkcję, deter-
minowana jest przez takie wyznaczniki, jak: łatwość i koszty transportu, systemy 
komunikacji, dostęp do rynków zbytu, jakość systemu prawnych regulacji itp. Zna-
czy to, że mapa geoekonomiczna świata jest w coraz większym stopniu wyznaczana 
przez światowe sieci fi nansowych organizacji i powiązań, systemów informacyjnych, 
zaś liczne konfl ikty i kryzysy o niskiej intensywności oraz medialna wszechobecność 
zagrożeń stwarzają wrażenie globalnego zamętu w sferze bezpieczeństwa, gospodarki, 
kultury i polityki. Do niedawna nośnikiem władzy w środowisku międzynarodowym 
i czynnikiem dominującym w tym procesie (choć nie wyłącznym) było państwo. 
Nowoczesna rzeczywistość międzynarodowa polityczna, gospodarcza, informacyjna, 
na którą przemożny wpływ mają procesy globalizacji, implikuje jej inne ramy orga-
nizacyjne, inne zasady działania, inne normy i reguły postępowania aktorów/uczest-
ników stosunków międzynarodowych, nowe sprzeczności i kryzysy. Inaczej też loko-
wane są źródła władzy państwa ponowoczesnego.

 5. Państwo w przestrzeni międzynarodowej

Benjamin Barber – jeden z najbardziej znanych amerykańskich politologów, autor 
takich prac, jak Dżihad kontra McŚwiat czy Skonsumowani nie ukrywa, że „wyczer-
puje się model organizacji świata oparty na państwach narodowych”, bytach ukształto-
wanych w XVIII-wiecznej tradycji, w innym świecie, innej rzeczywistości politycznej 

21 Szerzej: U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005. 
22 Ibidem, s. 23.
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i kulturowej23. Nie wszyscy jednak badacze podzielają tę raczej pesymistyczną dla 
przyszłości państwa prognozę, skłaniając się bardziej ku poglądowi mówiącemu, iż 
nekrologi o śmierci państwa wydają się przedwczesne24. Można raczej za Zygmuntem 
Baumanem spojrzeć na państwo jako podmiot pozostający pod przemożnym wpły-
wem wszystkiego, co przyniosło społeczeństwo postindustrialne i społeczeństwo sie-
ciowe. W „płynnej ponowoczesności” – pisze Bauman – coraz częściej jawi się ono 
jako byt „niedookreślony”, wspólnota budowana „na nowo i odtwarzana co godzina”, 
o nieostrych strukturach organizacyjnych, o obywatelach „bez adresu”. Dlatego też 
zauważa krytyczny fi lozof, w optyce ponowoczesności państwo, które „krzewi pewne 
wzory” i stara się „wykluczać inne”, „popiera natywizm i określa swoich poddanych 
jako rodaków”, wymusza jednorodność etniczną, kulturową, religijną czy językową, 
jest nieufne wobec tego, co tworzy „wspólne dziedzictwo”, „wspólny los”, „wspólną 
misję cywilizacyjną”, staje się słabszym ogniwem systemu międzynarodowego25, nie-
rzadko źródłem wojen i konfl iktów wewnętrznych, migracji i klęski. W walce o rze-
czywistą władzę w polityce międzynarodowej jest konfrontowane z coraz to silniej-
szymi aktorami polityki globalnej czy subnarodowej. Praktyka pokazuje, że globalne 
sieci korporacji „przywdziewają kostium narodowy” wtedy, gdy jest dla nich „wygod-
niejszy”26, gdy okazują się niezdolne do rozwiązywania problemów o zasięgu global-
nym, jak kryzysy fi nansowe świata, klęska głodu, klimatyczne, ekologiczne i surow-
cowe katastrofy. 

Alexander Wendt w pracy Społeczna teoria stosunków międzynarodowych zwraca 
uwagę, że niezależnie od głębokich zmian, jakim międzynarodowy system podlega, 
państwo nie traci wiele ze swojej atrakcyjności. W dalszym ciągu pozostaje podsta-
wowym medium, poprzez które przechodzą do systemu międzynarodowego wpływy 
innych aktorów na stosunki międzynarodowe, na rozwiązywanie wielu złożonych wie-
lopłaszczyznowych i wielopoziomowych zależności27. Państwo XXI-wieczne jest co 
prawda podmiotem trudnym do zdefi niowania, ale jest wciąż zbiorem cech i atry-
butów, „której żaden element składowy nie jest niezbędny”28. To, co w jego strate-
gii powinno być najważniejsze, aby zaistnieć jako nośnik władzy w systemie musi 
posiadać zdolność „przebudowywania” przestrzeni międzynarodowej, której jest 

23 McŚwiat rządzi. Wywiad z B. Barberem, „Wprost” z 6 stycznia 2013 r., s. 55.
24 K.J. Holsti, The Necrologists of International Relations, „Canadian Journal of Political Science” 

1985, nr 4; R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence, New York 2001, s. 4. 
25 Szerzej na ten temat: Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, War-

szawa 1995, s. 90–107; W. Szumski, Świat rozmyty. Kwestia granic, „Transformacje. Pismo Interdyscy-
plinarne” 2011, nr 1–2; S. Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, 
Cambridge 2003. 

26 M. Albrow, The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Stanford 1997, s. 170, cyt. za 
S. Żukowski, Kosmopolityzm i postmodernism a ład światowy, „Żurawia Papers” 2009, z. 13, s. 90.

27 A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 18.
28 L. Hansen, R.B.J. Walker: Deconstructing IR, w: I.B. Neumann, O. Waever, The Future of Inter-

national Relations, London 1997, s. 324. 
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częścią i suwerenności, uruchamiając zdolności adaptacyjne do nowego świata, 
nowych wyzwań, do transformacji29. Jej głębia przerasta państwa słabe, wzmacniając 
jednocześnie te silniejsze. To jest największy paradoks „powspółczesności” i reguł gry 
w polityce międzynarodowej. 

Zatem wkroczenie w „wiek informacji”, kształtowanie się „społeczeństwa wie-
dzy” oraz „umiędzynarodowienie” narodowych gospodarek ponownie tworzy prze-
słanki do powrotu do dyskusji nad nowymi ramami organizacji przestrzeni międzyna-
rodowej oraz nowych zasad organizacji władzy w tejże przestrzeni. W powestfalskim 
systemie międzynarodowym zmieniają się stare reguły zachowań, nowa rzeczywistość 
wymusza na państwie nową/inną fi lozofi ę uprawiania polityki. Jest to konieczne, bo 
taka jest logika paradygmatu „zmiany”, wpisanej w historię rozwoju społeczno-cywi-
lizacyjnego: z jednej strony odsłoniła źródła słabości państwa narodowego, z dru-
giej wyzwala argumenty wzmacniające jego atrakcyjność i ponadczasowość. Staje się 
coraz bardziej oczywistym, że w porównaniu do modelu westfalskiego, aby skutecz-
nie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym 
musi ono zwiększyć swoją zdolność kreowania świata ponowoczesnego30. Jest to moż-
liwe, o ile będzie zdolne (i gotowe) zmieniać logikę współpracy międzynarodowej, 
odchodząc od projekcji swojego miejsca w systemie międzynarodowym, osadzonej 
na konstrukcji jego ekskluzywności; przeprojektować dotychczasowe funkcje, zasady 
partycypacji aktorów niepaństwowych w polityce międzynarodowej; zaakceptować 
zmianę struktur hierarchicznych w tym procesie w kierunku większej demokratyzacji 
na poziomie zarządzania w systemie międzynarodowym, inaczej mówiąc zaakcepto-
wać decentralizację władzy. 

Wybór strategii dla państwa ponowoczesnego jest wyzwaniem nieuniknionym, 
jeśli nie zechce być „zmiecionym” przez globalną globalizację, podmioty transgra-
niczne i ponadnarodowe. Jest to jednocześnie niezwykle trudne i odpowiedzialne zada-
nie. Racjonalnymi, choć różnymi ze względu na konsekwencje dla jego niezależności 
w środowisku międzynarodowym wydają się zbliżone do siebie strategie: adaptacyjna 
asymilacyjna i strategia manifestująca autonomię wewnętrzną i zewnętrzną państwa. 
Każda z nich wskazuje na różne mechanizmy uruchamiane w procesach adaptacji, 
asymilacji i autonomizacji państwa do nowej rzeczywistości. W każdej ze wskazanych 
strategii pojawiają się struktury organizacyjne umożliwiające realizację założonych 
celów i efektów końcowych dla procesu, na końcu którego jest adaptacja, asymila-
cja bądź autonomia. Adaptacja w leksykonalnym rozumieniu pojęcia oznacza proces 
przekształcania, przystosowywania instytucji, mechanizmów działania, struktur orga-
nizacyjnych danej instytucji, mających na celu przyswajanie ich do pełnienia innych 
funkcji lub lepszego wykonywania tych, które są wpisane w ich istnienie. Aby procesy 

29 Ibidem, s. 324. 
30 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998; idem, Wieloznaczność nowoczesna..., 

s. 90–107. 
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adaptacyjne miały swoją wewnętrzną racjonalność i użyteczność, to jest, aby nie były 
tylko symbolem działań pozorowanych, powinny mieć odniesienie do jakiegoś wzorca, 
do schematu, stanowiącego punkt odniesienia dla tych, którzy mechanizmy adapta-
cyjne chcą uruchomić. Jest to warunek rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Takim 
wzorcem są kolejne regulacje traktatowe podejmowane przez Unię Europejską, poczy-
nając od Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej z 1992 r. poprzez Traktat Amster-
damski (1997), Traktat z Nicei (2000) oraz ostatni Traktat Reformujący. Wyrażały one 
wolę i potrzebę reform wewnętrznych tej organizacji, wytyczały kierunki rozwoju, 
ale także, a może przede wszystkim wolę jej członków dalszej integracji i nowych 
rozwiązań instytucjonalnych. Asymilacja bardziej symbolizuje proces „przyswajanie 
sobie nowych treści, włączenie ich do zdobytego wcześniej doświadczenia i wiedzy 
tak, że tworzą integralną całość”, ale także „proces upodobniania się pod względem 
narodowym, przyswajanie sobie kultury innego narodu”, „przyswajanie się do nowego 
środowiska”, do „nowego otoczenia [także międzynarodowego –T.Ł.-N.]”. Z drugiej 
jednak strony asymilacja nierzadko obnaża negatywną „twarz” polityki, jej szowini-
styczny charakter, zawarty w programach partyjnych eksponujących teorię państwa 
narodowego. Jest to strategia trudna do akceptacji ze względu na jej nacjonalistyczne 
konotacje. Interesującą w procesie poszukiwania ścieżek i mechanizmów pozwalają-
cych państwu istnieć w zmieniającym się środowisku międzynarodowym może wyda-
wać się asymilacja społeczna, rozumiana jako proces przyswajania przez jednostkę 
lub grupy ludzkie cech kulturowych i świadomościowych innej grupy etnicznej, pro-
wadzącej do kształtowania się nowej tożsamości społecznej. Jest to jednak proces 
wymagający czasu i nie może być narzucany przez władzę państwową odgórnie czy 
przez inne ponadpaństwowe struktury. Może wpisywać się w lockowską kulturę anar-
chii osadzonej na tezie, iż strategie państw są zdominowane postawami i strategiami 
rywalizacyjnymi, ale wzmacnianymi zasadą „żyj i pozwól żyć innym”. W rozumie-
niu jest racjonalną strategią asymilacyjną. Obie strategie, zarówno adaptacyjna, jak 
i asymilacyjna, zawierają w sobie komponenty rywalizacji i współpracy, wyrażające 
racjonalność zachowań. Owa racjonalność postaw i strategii postrzega interesy naro-
dowe jako wartości egzogenne, stale obecne w ich polityce, ale też zakłada zdolność 
do ich redefi nicji w kierunku formułowania interesów kolektywnych zbiorowości, jaką 
może być Unia Europejska lub inne organizacje integracji regionalnej i ponadnarodo-
wej. Słabością tego rozumowania jest to, że asymilacja – jak odkreśla się w literatu-
rze – wyklucza autonomię. 

Autonomia rozumiana jako całkowita niezależność państw w świecie, w którym 
aktorzy niepaństwowi stanowią istotny komponent systemu międzynarodowego akcen-
tuje głównie prawo państwa do sprawowania kontroli nad społeczeństwem, zasobami 
państwa i wyłączność decydowania o sprawach wewnątrzpaństwowych. Tak pojmo-
wana wydaje się być strategią, jaką „inteligentne” państwo musi odrzucić. Jest ona co 
prawda przejawem suwerenności oraz całkowitej „wolności” od innych, ale też sygna-
lizuje zamykanie się państwa w środowisku, które od XVI w. jest „wartością dodaną” 
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do jego wewnętrznego potencjału. W globalnym świecie, gdzie współzależność jest 
jedną z dominujących cech systemu międzynarodowego, autonomia staje się źródłem 
słabości państwa. Dotykamy tutaj problemu stopniowalności autonomii, co oznacza, że 
państwo może przystać na jej ograniczenie, gdy dostrzeże w tym korzyści, a na pewno 
wówczas, gdy korzyści okażą się wyższe od możliwych strat. Niezależność zaś w śro-
dowisku międzynarodowym jest pochodną jego z nim współpracy, skali niewrażliwo-
ści na zakłócenia w nim występujące itp. Całkowita niezależność państw w świecie, 
w którym aktorzy niepaństwowi stanowią znaczący komponent systemu międzynaro-
dowego, wydaje się być strategią, jaką „inteligentne” państwa muszą odrzucić. Może 
ona co prawda być przejawem suwerenności całkowitej, „wolności” od innych, ale 
gwarantuje ona zaledwie przetrwanie. 

Współczesny system międzynarodowy to system, w którym stosunki międzynaro-
dowe koncentrujące do niedawna swój byt na relacjach „między” państwami wchodzą 
w fazę „post-międzypaństwowych stosunków międzynarodowych”, w którym binar-
ność relacji, zachowań i reguł przegrywa z relacjami pluralistycznymi. Zatem autono-
mia jako stopniowalny stan niezależności może być strategią interesującą, o ile wynika 
z potencjału państwa, zdolności wpływania na innych uczestników stosunków mię-
dzynarodowych i skuteczności podejmowanych działań. Przemiennie mamy w niej do 
czynienia z gotowością do współdziałania, ale i egoistyczną rywalizacją jednostkową. 
Wybór wydaje się zatem bezalternatywny: strategia adaptacyjna. Historia stosunków 
międzynarodowych potwierdziła już wielokrotnie, że państwo posiada „kameleonową 
zdolność adaptacji do zmieniających się okoliczności”31. W tym też wydaje się tkwić 
szansa i nadzieja na taki sposób funkcjonowania ładu powestfalskiego, w którym pań-
stwo staje się co prawda ograniczone w rozwiązywaniu swoich problemów wewnętrz-
nych, niezdolne do efektywnego wypełniania swojej funkcji wewnętrznej i zewnętrz-
nej, ale istnieje jako ważny komponent ładu światowego32. 

Niewątpliwie zmiany, jakie dokonały się w systemie międzynarodowym w ubie-
głym stuleciu zmieniły państwo, bo taka jest logika paradygmatu „zmiany” wpisa-
nej w historię rozwoju społeczno-cywilizacyjnego: z jednej strony odsłoniły źródła 
słabości państwa narodowego, z drugiej pojawiły się argumenty wzmacniające jego 
atrakcyjność i ponadczasowość. Staje się coraz bardziej oczywiste, że w porównaniu 
do modelu westfalskiego, aby skutecznie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym 
się środowisku międzynarodowym, musi ono zwiększyć swoją zdolność kreowania 
świata ponowoczesnego33.

31 A. Gałganek, op. cit., s. 358.
32 S. Strange, The Retreat of the State... 
33 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze...; idem, Wieloznaczność nowoczesna..., s. 90–107.
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Leviathan ‒ Lost and Being Found in Postmodern International Order: 
Challenges, Constraints, Opportunities
Summary

The transition from the post-Westphalian order to the post-Cold War order causes cognitive 
problems of methodological and explanatory nature. This means accumulation of phenom-
ena and processes which are a symbol of change, not only in the organization, structure and 
mechanisms of functioning of the international system, but also the perception of the state, its 
attributes, uniqueness and indispensability. The morphology of the international system has 
undergone profound transformations which determines the adaptive processes, assimilation and 
autonomization processes in post-industrial countries and societies. The author advocates the 
use of the concept of “spatial imagination” to diagnose the state policy in the new reality of 
the postmodern era, including the knowledge of the transformation of power relations in the 
international system.
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HUMANIZACJA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA 
MIĘDZYNARODOWEGO W DZIAŁANIACH

RADY BEZPIECZEŃSTWA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH PO „ZIMNEJ WOJNIE”

Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (NZ) jest organem ponoszącym 
główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 
Jej kształt, funkcjonowanie i działalność, chociaż określone i ograniczone ramami 
instytucjonalnymi Karty Narodów Zjednoczonych, podlegały zmianom, w części ewo-
lucyjnym, o charakterze trwałym lub długotrwałym. Ewolucji podlegało też samo 
rozumienie bezpieczeństwa, które ulegało rozszerzaniu, tak pod względem podmio-
towym, jak i przedmiotowym1. W działaniach Rady Bezpieczeństwa można bowiem 
zauważyć zwłaszcza przesunięcie punktu ciężkości problemów bezpieczeństwa z bez-
pieczeństwa państwa na bezpieczeństwo jednostek i grup społecznych czy innych 
zbiorowości. Wyrazem tych zmian są nowe pojęcia, które próbują oddać zmiany 
w zakresie rozumienia i osiągania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, takie 
jak bezpieczeństwo ludzkie (human security), suwerenność jako odpowiedzialność, 
odpowiedzialność za ochronę (responsibility to protect) czy odpowiedzialność w cza-
sie ochrony2. Towarzyszą temu postulaty redefi nicji podstawowych zasad stosunków 
międzynarodowych, takich jak suwerenność czy nieingerencja w sprawy wewnętrzne 
oraz zakaz użycia siły, głównie w kontekście konieczności reagowania na najpoważ-
niejsze i masowe naruszania praw człowieka. Próbując oddać zmiany, jakie zachodzą 
w zakresie rozumienia i osiągania pokoju i bezpieczeństwa trafnie ujął je były sekre-
tarz generalny NZ Kofi  Annan, mówiąc: „odczytując współcześnie Kartę jesteśmy 

1 Np.: J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010; R. Kuź-
niar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, 
A Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012; K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011; R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe 
po zimnej wojnie, Warszawa 2008; R.D. Lipschutz (red.), On Security, New York 1995. 

2 Zob.: Commission on Human Security, Human Security Now. Protecting and Empowering People, 
New York 2003; G. Michałowska, Bezpieczeństwo ludzkie, w: J. Symonides (red.), Świat wobec współcze-
snych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2006, s. 227–234.
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bardziej niż kiedykolwiek świadomi faktu, że jej celem jest ochrona jednostek, a nie 
tych, którzy naruszają prawa”3. Na proces ten zwracał też uwagę m.in. Gareth Evans, 
który w artykule opublikowanym w roczniku SIPRI z 2012 r. sformułował tezę, że 
nowym paradygmatem XXI w. są ochrona cywilów i odpowiedzialność za ochronę4. 
Proces ten można też nazwać humanizacją bezpieczeństwa, która w działaniach Rady 
Bezpieczeństwa NZ ma wymiar przedmiotowy, normatywny i operacyjny5. 

 1. Rozszerzanie kompetencji Rady Bezpieczeństwa NZ 
na sprawy humanitarne

Uchronienie przyszłych pokoleń od klęski wojny jest podstawowym celem, dla któ-
rego została powołana organizacja Narodów Zjednoczonych. Potwierdza go i rozwija 
art. 1 Karty NZ, który wśród celów organizacji na pierwszym miejscu umieszcza 
utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą skutecznych 
środków zbiorowych dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia 
wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju oraz łagodzenie lub załatwianie 
pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodo-
wego, sporów lub sytuacji międzynarodowych, które mogą prowadzić do naruszenia 
pokoju6. Z tych sformułowań wynika, że organizacja została budowana na podstawie 
państwowocentrycznej koncepcji pokoju i bezpieczeństwa, ponieważ pojęcia „wojny” 
i „pokoju” były odnoszone do państw. Z drugiej jednak strony terminy „zagrożenia” 
i „bezpieczeństwa” nie mają jednoznacznej konotacji i nie zostały w Karcie NZ zde-
fi niowane. Są one używane w różnych kontekstach, w tym w rozdziale VII, zatytuło-
wanym „Akcja w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji”. Określa 
on podstawowe kompetencje Rady Bezpieczeństwa jako organu ponoszącego zgod-
nie z art. 24 Karty NZ główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa. Na jego podstawie Rada Bezpieczeństwa może podejmować 
decyzje wiążące państwa, w tym dotyczące środków przymusu, co określa art. 25, 
według którego członkowie organizacji zgodzili się przyjmować i wykonywać decy-
zje Rady zgodnie z Kartą NZ.

Warunkiem korzystania z tych środków jest wystąpienie stanu zagrożenia, naru-
szenia pokoju lub aktu agresji. Stwierdzanie takiego faktu na podstawie art. 39 Karty 

3 K. Annan, Two Concepts of Sovereignty, „The Economist” z 18 września 1999 r., s. 49.
4 G. Evans, Responding to Atrocities: the New Geopolitics of Intervention, SIPRI Yearbook 2012, 

Stockholm 2012, s. 18.
5 O humanizacji stosunków międzynarodowych w kontekście międzynarodowego prawa humanitar-

nego pisał: L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie ochrony praw człowieka i huma-
nizacji stosunków międzynarodowych, Warszawa 1995.

6 Karta Narodów Zjednoczonych oraz Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Depar-
tament Informacji ONZ, Warszawa 1956, s. 6–7.
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NZ należy do wyłącznej kompetencji Rady. Jest to niezwykle istotne uprawnienie, 
ponieważ na jego podstawie Rada może podjąć działania na rzecz utrzymania lub 
przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. O ile pojęcia „aktu agre-
sji” lub „naruszenia pokoju” są znane w prawie międzynarodowym i doktrynie, to 
pojęcie „zagrożeń” należy do takich, które nie ma ustalonej treści i podlega różnym 
interpretacjom, zależnie od wielu czynników, w tym także subiektywnych. Z tego 
powodu interpretacja przez Radę tego, co uznaje za zagrożenie pokoju i bezpieczeń-
stwa międzynarodowego decyduje o jej przedmiocie działania oraz treści bezpieczeń-
stwa. Karta NZ jest tak elastycznie sformułowana, że to w istocie w dużym stopniu 
od decyzji Rady zależy, co uzna za zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynaro-
dowego. Może w ten sposób dostosowywać funkcjonowanie organizacji do zmieniają-
cego się środowiska i zagrożeń bezpieczeństwa. Proces stałej reinterpretacji zagrożeń, 
jak i samej koncepcji bezpieczeństwa towarzyszy całej historii organizacji, a nabrał 
przyspieszenia i nowych cech po zakończeniu „zimnej wojny”7. 

Wraz z jej wygasaniem następowało wyraźne ożywienie systemu zbiorowego 
bezpieczeństwa NZ. Wielkie mocarstwa podjęły współpracę na forum Rady, wskutek 
czego stała się ona organem niezwykle aktywnym, często korzystającym z rozdziału 
VII Karty NZ. Równocześnie Rada stanęła przed koniecznością dostosowania swojej 
działalności do zmieniającego się środowiska międzynarodowego, a zwłaszcza cha-
rakteru konfl iktów i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Zmiany te zostały trafnie zdiagnozowane i opisane przez Panel Wysokiego Szczebla 
do spraw zagrożeń, wyzwań i zmian, powołany z inicjatywy Sekretarza Generalnego. 
W raporcie zatytułowanym A more secure world: Our shared responsibility (2004), 
przyjęto szerokie ujęcia zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa, defi niując je jako „każde 
zdarzenie lub proces, który prowadzi do szerokiej skali zgonów lub zmniejsza szanse 
życia i podminowuje państwo jako podstawową jednostkę systemu międzynarodowe-
go”8. Panel stwierdzał, że żyjemy w świecie nowych i ewoluujących zagrożeń, zagrożeń,
które nie zostały przewidziane kiedy NZ były tworzone w 1945 r., takie jak: terro-
ryzm nuklearny, upadek państw w połączeniu z biedą, choroby i wojny wewnętrzne. 

Próbując scharakteryzować zmiany, jakie zachodziły w zakresie kompetencji 
Rady, widać, że największy wpływ miała na nie widoczna od początku lat 90. XX w. 
tendencja sukcesywnego wzrostu jej zainteresowania konfl iktami wewnętrznymi oraz 
ściśle z tym powiązanymi kwestiami humanitarnymi oraz prawami człowieka. Roz-
wój ten był przede wszystkim ułatwiony i podtrzymywany przez konwergencję nastę-
pujących czynników: (1) wczesną pozimnowojenną euforię z jej odwoływaniem się 
do „nowego ładu światowego”, w którym zbiorowe bezpieczeństwo będzie mogło 

7 Zob. też: J. Kranz, Wojna, pokój czy uspokojenie. Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej, War-
szawa 2006, s. 30–38.

8 High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change, A More Secure Word: Our Shared Respon-
sibility (Report of High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change), December 1, 2004, UN DOC 
A/59/565.
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się w pełni zrealizować i wykorzystać swój potencjał; (2) rosnącym przekonaniem, 
że zagrożenia dla dobra ludzkości nie mogą już być ograniczane tylko do przypadku 
agresji międzypaństwowej oraz towarzyszącą temu świadomość, że suwerenność nie 
może dalej służyć jako ochrona przed uwłaczającym postępowaniem; (3) stałą zdolno-
ścią Karty NZ do adaptowania się do zmieniającego się środowiska bez uruchamiania 
niewygodnego procesu poprawek przewidzianego w art. 108 Karty NZ9.

Wkraczanie Rady Bezpieczeństwa na obszar spraw wewnętrznych, konfl iktów 
wewnętrznych i praw człowieka rodzi pytania o to, w jakim stopniu i zakresie Rada 
może działać w tych dziedzinach oraz jakimi środkami może się posługiwać, a zwłasz-
cza czy jest władna autoryzować użycie siły w przypadku tego typu konfl iktów, w tym 
w celach humanitarnych. Na podstawie postanowień Karty NZ można wnosić, że Rada 
mogłaby zajmować się konfl iktami wewnętrznymi i problemami praw człowieka na pod-
stawie ogólnej kompetencji utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Jak pokazała historia organizacji, Rada już na początku swojej działalności porzu-
ciła wąskie ujęcie zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Świadczą 
o tym rezolucje Rady z 1948 r. w kwestii palestyńskiej10, wojny domowej w Indone-
zji, uznając ją za zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego11, jak rów-
nież działania przeciw reżimom wewnętrznych – rasistowskiemu w Rodezji Południo-
wej i apartheidowi w Afryce Południowej. Uczyniła to wiążąc sytuację wewnętrzną 
z zagrożeniem pokoju i bezpieczeństwa12.

Po zakończeniu „zimnej wojny” ta rozszerzająca interpretacja została wzmoc-
niona i wydaje się być szeroko akceptowana. Można zauważyć zwiększający się 
poziom przyzwolenia na działania organizacji w przypadku poważnego konfl iktu 
wewnętrznego o dużej skali przemocy, a czasami nawet przejawiający się w katego-
riach powinności czy obowiązku. Przełomowe znaczenie w tym procesie miały rezo-
lucje na początku lat 90. XX w. w sprawie konfl iktu wewnętrznego na terenie Jugo-
sławii. Jeszcze przed rozpadem państwa, Rada biorąc pod uwagę walki wewnętrzne 
na dużą skalę i negatywne ich konsekwencje dla sąsiednich krajów, w szczególności 
w strefach przygranicznych, uznała tę sytuację za zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego13. Niektóre państwa zwracały uwagę, że dla działania organizacji 
w takiej sytuacji wymagana jest zgoda państwa. W odniesieniu do kolejnego konfl iktu, 
jaki ogarnął Somalię, Rada również stwierdziła, że sytuacja w Somalii, gdzie toczą 
się ciężkie walki między frakcjami stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, ale dodatkowo tytułem usprawiedliwienia w pierwszej rezolucji 

9 G. Andreopoulos, Collective Security and the Responsibility to Protect, w: P.G. Danchin, H. Fisher 
(red.), United Nations Reform and the New Collective Security, Cambridge 2010, s. 156–157.

10 S/RES/54(1948) z 15 lipca 1948 r.
11 UN Doc. S/PV. 392 z 24 grudnia 1948 r.; S/RES/63(1948) z 24 grudnia 1948 r.; S/RES/64(1948) 

z 28 grudnia 1948 r.
12 S/RES/161(1961) z 21 lutego 1961 r.
13 S/RES/713(1991) z 25 września 1991 r.; S/RES/724(1991) z 15 grudnia 1991 r.
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i dla nadania konfl iktowi znamion międzynarodowości, podkreślano, że wywiera on 
wpływ na stabilność i pokój w regionie14. Później w kolejnych rezolucjach nie wspo-
minano już o transgranicznych konsekwencjach konfl iktów dla uzasadnienia prawa do 
zajmowania się daną kwestią. Rada zajmowała się kolejnymi konfl iktami, w latach 
90. XX w., chociaż w pewnych przypadkach odwoływała się do ponadgranicznych 
konsekwencji konfl iktu i ich wpływu na stabilność w regionie, w innych zarówno 
w rezolucjach, jak i towarzyszących im debatach pomijano to uzasadnienie, wskazu-
jąc, że sam konfl ikt jako taki stanowi zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa. Na podsta-
wie tego można stwierdzić, że każdy konfl ikt o dużej skali, także wewnętrzny, może 
być przez Radę uznany za zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego 
i wchodzi w zakres jej kompetencji.

Równocześnie z tym procesem następował rozrost kompetencji Rady w zakresie 
ochrony praw człowieka i prawa humanitarnego. Był on konsekwencją zmiany natury 
konfl iktów i poważnego w szerokiej skali naruszania praw człowieka, włącznie z przy-
padkami ludobójstwa, czystek etnicznych i innych masowych zbrodni.

Sama Karta NZ nie nakłada na Radę Bezpieczeństwa żadnych bezpośrednich 
zobowiązań, ani też nie zawiera żadnych postanowień na temat możliwości działa-
nia w dziedzinie praw człowieka, w tym przeprowadzenia przez organizację inter-
wencji humanitarnej, rozumianej jako zastosowanie siły w obronie ludności cywilnej. 
Dopuszcza tylko użycie siły w samoobronie lub za zgodą Rady, która działając na 
podstawie rozdziału VII Karty uzna wystąpienie stanu zagrożenia, naruszenia pokoju 
lub aktu agresji. Przy funkcjonalnej interpretacji Karty NZ można ewentualnie wyde-
dukować prawo do obrony ludności cywilnej z Preambuły, art. 1(2), art. 1(3) oraz 
art. 55 Karty NZ, w których państwa zobowiązały się ,,przywrócić wiarę w pod-
stawowe prawa człowieka, godność i wolność jednostki, równość praw mężczyzn 
i kobiet oraz narodów wielkich i małych” oraz rozwiązywać „w drodze współpracy 
międzynarodowej problemy o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym 
lub humanitarnym, jak również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowa-
nia tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na różnice rasy, 
płci, języka lub wyznania”. Z drugiej zaś strony Karta NZ w art. 2(7) formułuje zasadę 
nieingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któ-
regokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków, aby przekazywali takie sprawy do 
załatwienia w trybie przewidzianym Kartą NZ. Jednocześnie ten sam artykuł stanowi, 
że zasada nieingerencji ,,nie będzie stała na przeszkodzie zastosowania środków przy-
musu przewidzianych w rozdziale VII, co mogłoby pozwolić Radzie przeprowadzać 
akcję także w obszarze praw człowieka poprzez odwołanie się do rozdziału VII Karty 
NZ. Ponadto kwestie praw człowieka wchodzą w zakres kompetencji innych organów, 
a zwłaszcza Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Zgromadzenia Ogólnego, co może 
stwarzać problemy podziału kompetencji między organami. 

14 S/RES/733(1992) z 25 stycznia 1992 r.
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W okresie „zimnej wojny” Rada nie była skłonna do włączania spraw wewnętrz-
nych w zakres obrad i autoryzowania użycia siły w przypadku kryzysu humanitarnego. 
W tym okresie miały miejsce trzy takie przypadki, „w odniesieniu do których termin 
interwencja humanitarna mógł być stosowany. Były to interwencje: Indii we Wschod-
nim Pakistanie (1971), Wietnamu w Kambodży (1978) i Tanzanii w Ugandzie (1979), 
z których tylko dwie pierwsze były przedmiotem obrad Rady. Reakcje państw były 
zróżnicowane, zależne od polityczno-ideologicznych powiązań. W żadnym z nich nie 
podawano motywów humanitarnych jako podstawy interwencji”15. 

Z drugiej jednak strony Rada uznała się za kompetentną do działania w odnie-
sieniu do sytuacji masowego łamania praw człowieka w szerszym kontekście zasady 
samostanowienia narodów, podejmując działania przeciw reżimowi wewnętrznemu 
w rasistowskiej Rodezji, uznając sytuację powstałą w wyniku proklamowania niepod-
ległości przez rasistowskie władze za zagrożenie międzynarodowego pokoju i bezpie-
czeństwa16. Potępiła również apartheid w Afryce Południowej i podjęła działania na 
rzecz jego zwalczenia. Uczyniła to wiążąc masowe łamanie praw człowieka z zagro-
żeniem pokoju i bezpieczeństwa. 

Problem zakresu kompetencji Rady nabrał ostrości wraz z zakończeniem „zimnej 
wojny”. Rada Bezpieczeństwa, stając w obliczu nasilenia się konfl iktów wewnętrz-
nych o dużej skali i pociągających liczne ofi ary, zaczęła wykazywać wolę i zdolność 
działania w przypadkach poważnego naruszania praw człowieka i prawa humanitar-
nego. Chronologicznie badając to zaangażowanie, tzn. przypadki, w których motywa-
cja humanitarna była przywoływana, można przyjąć, że Rada początkowo uznawała 
takie interwencje za środki wyjątkowe, nie tworzące precedensu, to z czasem z koń-
cem lat 90. XX w. była skłonna je defi niować poprzez rozszerzającą interpretację wła-
snych kompetencji, jako wchodzących w obszar zagadnień pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego.

Ukazując ten proces można wskazać kilka punktów zwrotnych, które wyznaczały 
kolejne jego fazy, poczynając od niejednomyślnej i niejednoznacznej rezolucji nr 688 
z 4 kwietnia 1991 r., służącej powstrzymaniu represji ludności kurdyjskiej przez reżim 
Saddama Husajna w północnej części Iraku17, poprzez przełomowe jednomyślne 
podejście do interwencji humanitarnej dokonane w związku z sytuacją w Somalii, 
kiedy Rada Bezpieczeństwa po raz pierwszy w historii w rezolucji nr 794 z 3 grud-
nia 1992 r. autoryzowała akcję wojskową bez zgody kraju na mocy rozdziału VII 
Karty NZ i dla celów wyłącznie humanitarnych, następnie bezprecedensowe działa-
nia wobec zamachu stanu w Haiti, gdzie Rada w rezolucji nr 940 z 7 lipca 1994 r. po 
raz pierwszy w historii autoryzowała użycie siły, by usunąć jeden reżim i przywrócić 
władzę innemu oraz zapewnić stabilne środowisko do odbudowy demokratycznych 

15 B. Helmke, Under Attack. Challenges to the Rules Governing the International Use of Force, 
Oxford 2010, s. 106–107.

16 S/RES/217(1965) z 20 listopada 1965 r.
17 S/RES/688(1991) z 5 kwietnia 1991 r.
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instytucji18, następnie sprzeczne reakcje, z jednej strony brak odpowiedzi na ludobój-
stwo w Rwandzie, a z drugiej interwencja humanitarna NATO w Kosowie w 1999 r. 
bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa oraz w tym samym roku międzynarodowych 
sił pod dowództwem Australii w Timorze Wschodnim na mocy jednomyślnej rezo-
lucji Rady nr 1264 (1999) z 15 września 1999 r., kolejny etap to działania wobec 
Sudanu, kiedy Rada podjęła krok bez precedensu, kierując na mocy rezolucji nr 1593 
z 31 marca 2005 r. po raz pierwszy sprawę Darfuru do Międzynarodowego Trybunału 
Karnego (MTK). Wcześniej każdą propozycję zawierającą odniesienie do MTK blo-
kowały Stany Zjednoczone, które nie chciały nawet pośrednio jego legitymizować19.

Przedmiotem zainteresowania Rady były również inne konfl ikty wewnętrzne, 
m.in. w: Liberii i Sierra Leone, na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Mali, Libii, Syrii. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje konfl ikt w Libii. 

Interwencja NATO w Libii, a zwłaszcza autoryzująca ją rezolucja Rady Bez-
pieczeństwa jest uznawana za wydarzenie o historycznym znaczeniu. Już wcześniej 
Rada Bezpieczeństwa autoryzowała użycie siły dla ochrony ludności cywilnej, ale 
tu po raz pierwszy autoryzowała użycie siły do ochrony ludności wbrew woli rządu 
i w warunkach efektywnie funkcjonującego państwa. Ponadto rezolucja była sfor-
mułowana tak ogólnie, że pozwoliła rozszerzyć akcję aż do podważenia i upadku 
reżimu. Pod jej wpływem odżyły spory na temat kontrowersyjnej koncepcji prawa do 
ochrony, a zwłaszcza relacji między zasadami nieingerencji i suwerenności a global-
nym systemem ochrony praw człowieka. Rezolucja nr 1973(2011) z 17 marca 2011 r. 
nie była pierwszą, która odwoływała się do zasady odpowiedzialności za ochronę. 
Jednak w przypadku wcześniejszych Rada działała w innych okolicznościach – braku 
rządu w Sudanie, a w Rwandzie – za zgodą rządu tymczasowego w obliczu ewident-
nego ludobójstwa. W Libii interwencję podjęto wbrew woli rządu i w celu jego oba-
lenia. W tym samym czasie miała miejsce druga interwencja, mająca legitymizację 
Rady Bezpieczeństwa. Była ona prowadzona przez Francję w celu zakończenia walki 
o władzę i przywrócenia do władzy obalonego demokratycznie wybranego prezydenta 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej20. 

Rezolucja nr 1973(2011) z 17 marca 2011 r. została przyjęta 10 głosami za, bez 
sprzeciwu, przy 5 głosach wstrzymujących się. Ten rozkład głosów wskazywał na 
rozbieżność stanowisk w sprawie działania wobec reżimu Kaddafi ego. Za interwen-
cją opowiedziały się wyraźnie Francja, USA i Wielka Brytania21. Rezolucja stanowiła, 
że sytuacja w Libii stanowi zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Rada, działając na postawie rozdziału VII Karty NZ, nakazywała natychmiastowe 
zawieszenie broni oraz zaprzestanie stosowania przemocy i wszelkich ataków oraz 

18 Szerzej: M. Purkart, United Nations Intervention Doctrine vs. Sovereignty of Nations States, „Jour-
nal of International Relations” 1992, nr 2, s. 102–104.

19 S/RES/1593(2005) z 31 marca 2005 r.
20 S/RES/ 1975 (2011) z 30 marca 2011 r.
21 SC/1020, 6498 Meeting, 17 March 2011.
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znieważania cywilów, przestrzegania prawa międzynarodowego, włączając prawo 
humanitarne, prawa człowieka i prawa uchodźców, przedsięwzięcia wszystkich środ-
ków do ochrony cywilów i zaspokojenia ich podstawowych potrzeb oraz zapewnienia 
szybkiego i nieskrępowanego przepływu pomocy humanitarnej. 

W rozdziale „Protection of civilians” Rada autoryzowała państwa działające indy-
widualnie lub zbiorowo przez organizacje lub porozumienia regionalne w porozu-
mieniu z Sekretarzem Generalnym do użycia wszystkich koniecznych środków do 
ochrony cywilów i obszarów zaludnionych przez ludność cywilną przed groźbą ataku 
na terenie Libii, wraz z Bengazi, wyłączając zbrojną okupację jakiejkolwiek części 
libijskiego terytorium. Uznając ważną rolę LPA w sprawach dotyczących bezpieczeń-
stwa regionu, i biorąc pod uwagę rozdział VIII Karty NZ, wzywa członków LPA 
do współpracy z innymi państwami we wspólnej akcji. W rozdziale „No-fl y zone” 
w par. 6 decyduje o ustanowieniu zakazu wszystkich lotów w przestrzeni powietrznej 
Libii w celu ochrony cywilów. W par. 7 wyłącza z zakazu pewne kategorie lotów (np. 
samoloty z pomocą humanitarną). W par. 8 autoryzuje państwa działające indywidual-
nie lub przez organizacje, lub porozumienia regionalne do użycia wszystkich niezbęd-
nych środków do wymuszania przestrzegania zakazu lotów. Kolejny rozdział dotyczy 
wzmocnienia embarga na broń, w tym zakazu zaopatrywania w broń najemników, 
będących w służbie Kaddafi ego. Następny rozdział zawiera postanowienia odnoszące 
się do strefy zakazu lotów, zamrożenia kapitałów, które posiadają lub kontrolują, bez-
pośrednio lub pośrednio, władze libijskie lub podmioty i jednostki działające w ich 
imieniu. Kolejny zaś zapowiada listę osób, które będą objęte zakazem podróży oraz 
zamrożeniem kapitałów. Rezolucja powołuje też panel ekspertów, złożony z 8 osób, 
wspomagający komitet do spraw sankcji w monitorowaniu wykonania obu rezolucji. 
 Akcja wojskowa rozpoczęła się wkrótce po przyjęciu rezolucji z udziałem USA i Wiel-
kiej Brytanii, przy wsparciu Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. NATO 
przejęło koordynację 24 marca. NATO deklarowało, że „celem operacji «Unifi ed 
Protector» jest wymuszenie przestrzegania rezolucji nr 1973. Operacja powinna być 
zakończona po spełnieniu trzech warunków: zakończenie ataków na obszary zamiesz-
kane przez ludność cywilną, wycofanie do baz wszystkich sił zbrojnych, pozwolenie 
na nieograniczony dostęp pomocy humanitarnej. Jednak przebieg wydarzeń wkrótce 
pokazał, że NATO nie jest bezstronnym protektorem ludności cywilnej, celowo lub 
nie, zmierza do załamania reżimu Kaddafi ego. Tak więc, granice między ochroną 
cywilów a dokonywaną zmianą reżimu stawały się zacierać, rodząc krytyczne uwagi 
i zastrzeżenia dotyczące intencji stron interweniujących i proporcjonalności użycia 
siły”. Wiele państw zarzucało NATO, że przekroczyło mandat. 

Rada w przypadku Libii i Wybrzeża Kości Słoniowej działała podobnie. Potępiała 
pogwałcenie praw człowieka, zażądała poszanowania prawa, narzuciła embargo na broń 
i inne skoncentrowane sankcje, odesłała sprawy winnych do Międzynarodowego Try-
bunału Karnego. Zapobiegła pogorszeniu się sytuacji, ale oba kraje mają nadal poważne 
problemy z przywróceniem stabilnego i pokojowego środowiska wewnętrznego.
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Interwencje te, a zwłaszcza w Libii, wywołały spory na temat zasady odpowie-
dzialności za ochronę. Reakcja Afryki była ambiwalentna, zwłaszcza wtedy gdy bez-
pieczeństwo reżimu wchodziło w kolizję z bezpieczeństwem ludzkim. Generalnie rzecz 
ujmując, państwa afrykańskie pod wpływem doświadczeń kolonializmu obawiały się, 
że Zachód wykorzysta doktrynę do odbudowy więzi i zależności kolonialnych, odbu-
dowy kolonializmu, a autokraci – obalenia ich władzy22. W UE stanowiska państw też 
były zróżnicowane. Stawiano wobec NATO zarzut o przekroczenie mandatu, ponieważ 
celem NATO stała się nie tylko ochrona ludności, ale obalenie  Kaddafi ego23. Ponadto 
organizacja nie poszukiwała kompromisu i go nie popierała, czasami wręcz podmi-
nowywała porozumienie, obstając za odejściem Kaddafi ego, wspierając tym samym 
pozycję Rady Tymczasowej, będącej reprezentantem rebeliantów. To rodzi pytania 
o czystość intencji państw interweniujących, jak również możliwości uzyskania sze-
rokiego poparcia dla tego typu akcji w przyszłości. Jeśli tego typu działanie miałoby 
charakter precedensowy to tworzyłoby to szerokie możliwości działania w celu oba-
lania niewygodnych reżimów pod płaszczykiem motywacji humanitarnej. 

 2. Próby konceptualizacji i legitymizacji interwencji 
humanitarnej

Powyższy wybiórczy przegląd działalności Rady Bezpieczeństwa pokazuje, że per-
cepcja i koncepcja pokoju i bezpieczeństwa uległy wielkim zmianom pod wpływem 
„impulsu humanitarnego”. Początkowo kwestie praw człowieka pojawiały się na jej 
forum jako skutek uboczny towarzyszący konfl iktom, którymi się zajmowała. Za 
główne uzasadnienie włączenia ich do agendy uznawano ich transgraniczny efekt. 
Z czasem zaczęto traktować przestrzeganie praw człowieka i prawa humanitarnego za 
istotny warunek stabilnego ładu międzynarodowego, uznając ich naruszanie za zagro-
żenie pokoju i bezpieczeństwa. Natomiast natura organu określała zakres spraw i praw, 
jakimi mogła się zajmować. Doświadczenia nie były zadowalające, Rada nie utrzy-
mała kontroli nad użyciem siły z przyczyn humanitarnych, bowiem niektóre państwa 
podejmowały interwencje zbrojne bez jej upoważnienia, w niektórych kończyły się 
one niepowodzeniem. Lata 90. XX w. to okres interwencji w Iraku i Kosowie, które 
wzbudziły szereg kontrowersji, ze względu na brak dostatecznej legitymizacji i nega-
tywne skutki uboczne, a dodatkowo zły wpływ na percepcję Narodów Zjednoczonych 
wywarł brak reakcji na ludobójstwa w Rwandzie i Srebrenicy. Ogólnie można powie-
dzieć, że chociaż kształtowała się świadomość potrzeby aktywnej międzynarodowej 
ochrony praw człowieka, zwłaszcza w przypadku ich najpoważniejszych naruszeń,

22 M. Dembiński, T. Reinold, Libya and the Future of Responsibility to Protect: African and European 
Perspectives, Peace Research Institute, PRIF Reports, nr 107, Frankfurt 2011, s. 10–14.

23 Szerzej, ibidem, s. 14–20.
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to państwa w większości były przeciwne interwencji humanitarnej w jej dotychczaso-
wym kształcie, zwłaszcza stosowania siły do wymuszania przestrzegania praw czło-
wieka. Szczególnie ostrej krytyce były poddane interwencje nieautoryzowane NATO 
w Kosowie oraz USA i Wielkiej Brytanii w Iraku, gdzie bombardowania prowadziły 
do destrukcji krajów i miały dramatyczne konsekwencje. 

Próbą rozwiązania tego dylematu stała się koncepcja odpowiedzialności za 
ochronę (responsibility to protect – R2P), której idea pojawiła się po raz pierwszy 
w przemówieniu Nelsona Mandeli, prezydenta RPA, na szczycie Organizacji Jedności 
Afrykańskiej (OJA) z 8 czerwca 1998 r. w Ouagadougou (Burkina Faso)24. Jej kon-
ceptualizacja dokonała się dopiero po kilku latach, już po doświadczeniach z inter-
wencjami lat 90. XX w. Nowe podejście jest oparte na pojęciu suwerenności jako 
odpowiedzialności oraz określa prawne i moralne podstawy, a także wymogi ochrony 
ludności w przypadku, gdy państwo nie wywiązuje się z tego obowiązku w odnie-
sieniu do czterech najcięższych zbrodni – ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni 
przeciw ludzkości i czystek etnicznych. Celem tej koncepcji, jak twierdzą niektórzy 
badacze, było wpasowania odrzuconego prawa do interwencji w ramy Karty NZ lub 
wręcz ubranie unilateralnej interwencji w eufemistyczny żargon odpowiedzialności 
za ochronę25. 

Podstawowe założenia R2P zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję do 
spraw Interwencji i Suwerenności Państw w raporcie z 2001 r. zatytułowanym „Odpo-
wiedzialność za ochronę”, następnie zawarte w Raporcie Panelu Wysokiego Szczebla 
na temat wyzwań, zagrożeń i zmian (ICISS) oraz w zmienionej formie zamieszczone 
w Dokumencie Końcowym Szczytu Światowego w 2005 r. w paragrafach 138 i 139, 
następnie zaaprobowane przez Zgromadzenie Ogólne NZ na mocy rezolucji nr 60/126. 

Natomiast w przypadku Rady Bezpieczeństwa, odniesienie do kwestii odpowie-
dzialności za ochronę pośrednio pojawiło się po raz pierwszy w rezolucji nr 1269 
z 2000 r. Rada stwierdza w niej, że świadome celowanie w ludność cywilną i osoby 
chronione oraz dokonywane w sposób systematyczny, rażący (zbrodniczy) i szeroki 
naruszenia prawa humanitarnego i praw człowieka w sytuacji konfl iktów zbrojnych 
mogą stanowić zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, i w związku 
z tym potwierdza gotowość rozważenia takich sytuacji, a jeśli to konieczne, pod-
jęcia właściwych kroków27. Następnie Rada odwołała się do R2P m.in. w rezolu-
cji nr 1674(2006) w par. 4 dotyczącym ochrony cywilów w czasie konfl iktów zbroj-
nych. Potwierdziła zasady zawarte w par. 138 i 139 Dokumentu Szczytu Światowego, 

24 R2P and the UN, www.un.org/wmc/content/site/chronicle/home/archive/issues2011 (21.08.2012).
25 V. Gowlland-Debbas, The Security Council as Enforcer of Human Rights, w: F. Fassbender (red.), 

Securing Human Rights? Achievement and Challenges of the Security Council, Oxford 2001, s. 56.
26 Report of the High – Level Panel…; Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Ottawa: International Development Research Council, 
2001. 

27 S/RES/1269(2000) z 19 kwietnia 2000 r., par. 5.
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dotyczące odpowiedzialności za ochronę ludności przed ludobójstwem, zbrod-
niami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciw ludzkości28. Zostały 
one przypomniane także w drugim paragrafi e preambuły rezolucji nr 1706(2006) 
dotyczącej kryzysu w Darfurze29. Najsilniejszym wyrazem poparcia i zastosowa-
nia w praktyce R2P, było odwołanie się do niej dla autoryzacji wojskowej akcji
humanitarnej w Libii. 

Podstawowe założenia koncepcji R2P zostały określone w Dokumencie Końco-
wym Szczytu Światowego w dwóch paragrafach. Paragraf 138 stanowi, że każde pań-
stwo ponosi odpowiedzialność za ochronę jego ludności przed ludobójstwem, zbrod-
niami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciw ludzkości. Odpowie-
dzialność ta obejmuje prewencję popełniania takich zbrodni, jak również podżegania. 
Wspólnota międzynarodowa powinna wspierać państwa w realizacji tej odpowiedzial-
ności, a także pomagać NZ w uzyskaniu zdolności wczesnego ostrzegania. Natomiast 
par. 139 mówi, że wspólnota międzynarodowa, poprzez NZ, ma również obowiązek 
użycia odpowiednich dyplomatycznych, humanitarnych i innych pokojowych środ-
ków, w zgodzie z rozdziałami VI i VIII Karty NZ, pomagać chronić ludność przed 
tymi zbrodniami. Przewiduje się również możliwość zastosowania rozdziału VII 
Karty NZ i podjęcia przez Radę Bezpieczeństwa zbiorowej akcji, w sposób stanow-
czy i w stosownym czasie, na zasadzie case-by-case i w porozumieniu ze stosownymi 
organizacjami regionalnymi, jeśli pokojowe środki okażą się nieadekwatne, a władze 
państwowe manifestely failing w ochronie ich ludności przed zbrodnią ludobójstwa, 
zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi i zbrodniami przeciw ludzkości. Według 
tej koncepcji, Rada Bezpieczeństwa ponosi międzynarodową odpowiedzialność za 
ochronę i może korzystać z siły, ale tylko w ostateczności i pod pewnymi warun-
kami, wtedy gdy władze państwowe ewidentnie zawodzą (manifestely failing), jest to 
warunek silniejszy od propozycji ICISS, gdzie używano sformułowania, że goszczące 
państwo wykazuje, iż jest niezdolne lub nie wykazuje woli (unable or unwilling). Co 
więcej, kolejność artykułów pośrednio świadczy o tym, że nacisk został położony na 
odpowiedzialność państwa, i sam art. 138 „spycha wspólnotę międzynarodową na 
tylne pozycje” i daje państwom możliwości decydowania, czy daną sprawę przenieść 
na poziom międzynarodowy; np. państwa, które były przeciwne zastosowaniu sank-
cji wobec Sudanu w związku z katastrofą humanitarną w Darfurze uważały, że akcja 
organizacji jest przedwczesna, ponieważ nie udowodniono dostatecznie, iż Sudan cał-
kowicie utracił zdolność wywiązania się z odpowiedzialności. 

Warto też podkreślić, że o ile wcześniejsze dokumenty mówiły o zbiorowej 
odpowiedzialności ze strony wspólnoty międzynarodowej za prześladowania ludno-
ści cywilnej, to dokument szczytu umiejscawia ją w rękach Rady Bezpieczeństwa, 
działającej na mocy rozdziału VII Karty NZ. Inaczej mówiąc, żaden nowy mechanizm 

28 S/RES/1674(2006) z 28 kwietnia 2006 r.
29 S/RES/1706(2006) z 31 sierpnia 2006 r.
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nie został utworzony, istniejący zbiorowy mechanizm jest w użyciu. To rozwiązanie,
tj. przeniesienie odpowiedzialności na NZ, spowodowało, że dążenia do znalezie-
nia alternatywnych rozwiązań, gdy Rada jest zablokowana, skończyły się niepo-
wodzeniem, przynajmniej na poziomie powszechnym. Zdania na ten temat pozo-
stają nadal podzielone i część państw niewątpliwie podziela opinię wyrażoną przez 
Słowenię w czasie dyskusji nad interwencją NATO w Kosowie, że Rada Bezpie-
czeństwa ponosi główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa, ale nie wyłączną i nie ma monopolu na podejmowanie
decyzji o użyciu siły. 

Odpowiedzialność Rady w zakresie ochrony jest trudna do pogodzenia z dys-
krecjonalnym charakterem jej kompetencji na mocy rozdziału VII Karty NZ. Rada 
bowiem jest organem politycznym i nie ma obowiązku prawnego do działania, stąd 
może w przypadku ewidentnego ludobójstwa z racji weta jednego ze stałych człon-
ków nie podjąć akcji. Praktyka też pokazuje, że Rada działa wybiórczo, selektywnie, 
dlatego też zarzuca się jej stronniczość. Na problemy powstające wokół rozumienia 
i implementacji R2P pokazuje przypadek Libii, gdzie Rada Bezpieczeństwa po raz 
pierwszy w rezolucji nr 1937(2011) autoryzowała, powołując się na R2P, akcję woj-
skową w Libii, podczas której NATO nadużyło mandatu mającego charakter humani-
tarny, wspierało siły antyrządowe i doprowadziło do zmiany reżimu wewnętrznego, 
a wskutek nalotów ucierpiała też ludność cywilna. W związku z wielką skalą zaanga-
żowanych sił i pomimo olbrzymiej ich asymetrii, niektórzy nazywają tę akcję kolo-
kwialnie „wojną humanitarną”30.

Stosunek państw członkowskich do R2P i jej oceny są dosyć zróżnicowane. Poka-
zała to dobitnie debata na 63 sesji Zgromadzenia Ogólnego poświęcona implementacji 
R2P, w ramach kroków po szczycie światowym. Głos zabrało czterdziestu delegatów 
wyrażających pełne spektrum opinii, od ostrego sceptycyzmu do pełnego poparcia. 
Państwa krytycznie nastawione wobec R2P zwracały uwagę na niebezpieczeństwo 
jej selektywnego i dyskryminacyjnego traktowania i nadużywania przez silniejszych 
wobec słabszych, jak też naruszania zasad Karty NZ i suwerenności pod „kocykiem 
humanitarnej niedyskryminacyjnej interwencji”. Podkreślały, że w jej realizacji należy 
skupić się na środkach pokojowych z rozdziału VII i VIII Karty NZ, a siłowych, moż-
liwych do stosowania poprzez rozdział VII Karty NZ31.

Należy podkreślić, że kompetencje Rady Bezpieczeństwa w kontekście sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa ludzkiego w czasie konfl iktów zbrojnych rozwi-
jały się w dwóch kierunkach, w ramach dwóch różnych porządków (koncepcji) nor-
matywnych, odpowiedzialności za ochronę oraz ochrony cywilów. W raporcie na 
temat ochrony ludności cywilnej zwraca na to uwagę Sekretarz Generalny, mówiąc: 

30 A. Roberts, NATO’s „Humanitarian War” over Kosovo, „Survival” 1999, t. 41, nr 3.
31 GA/10849 z 24 lipca 2009 r.; bardzo negatywna opinia: A More Just World and the Responsibility 

to Protect, Statement by Professor Jean Bricmont to the United Nations General Assembly. Interactive 
Thematic Dialogue on the Responsibility to Protect, New York 23 lipca 2009 r. 
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„Chociaż te dwie koncepcje (concepts) mają wspólne elementy, szczególnie z punktu 
widzenia prewencji i wsparcia dla narodowych władz w spełnianiu odpowiedzialno-
ści wobec cywilów, są też fundamentalne różnice. Pierwsza, ochrona cywilów, jest 
koncepcją prawną, opartą na międzynarodowym prawie humanitarnym, prawach czło-
wieka i prawie uchodźczym, natomiast R2P (responsibility to protect) jest koncepcją 
polityczną zawartą w Dokumencie Końcowym Szczytu Światowego (patrz rezolu-
cja Zgromadzenia Ogólnego nr 60/1). Druga ważna różnica w ich zakresie. Ochrona 
cywilów dotyczy naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw czło-
wieka w sytuacji konfl iktów zbrojnych. Odpowiedzialność za ochronę jest ograniczona 
do naruszeń, które stanowią zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciw ludzkości lub 
mogłyby być uznane za akty ludobójstwa lub czystki etniczne. Zbrodnie przeciw ludz-
kości, ludobójstwo i czystki etniczne mogą pojawić się w sytuacjach, które nie osią-
gają progu konfl iktu zbrojnego”32. Można dodać, że w związku z tym, nie podlegają
kompetencji Rady.

 3. Rozwój kompetencji w zakresie ochrony praw
ludności cywilnej w czasie konfl iktów zbrojnych

Oprócz tych najcięższych i masowych zbrodni i kryzysów humanitarnych, które były 
rozpatrywane w kontekście zbrojnej interwencji, przedmiotem działania Rady stała 
się także kwestia naruszania praw ludności cywilnej w czasie konfl iktów zbrojnych. 
W tym wymiarze zauważa się również wyraźną tendencję wzrostową, tak w zakresie 
obszaru przedmiotowego, jak i intensywności. Ted van Baarda wyróżnił następujące 
fazy aktywności Rady na rzecz implementacji prawa humanitarnego: pierwszy etap 
– tabula rasa, w którym Rada w ogóle nie podnosiła kwestii prawa wojennego (do 
wojny sześciodniowej 1967 r.), drugim jest okres ostrożnego zaangażowania, wyjąt-
kowo podnoszono kwestie ochrony humanitarnej i pomocy humanitarnej (1967–1979); 
trzeci – umiarkowanego wzrostu zaangażowania, liczba rezolucji dotyczących kwe-
stii humanitarnych wzrosła z 12 do 36; ostatni – od początku lat 90. XX w. to faza 
intensywnego zaangażowania w ochronę, popieranie i wymuszanie przestrzegania 
prawa humanitarnego33. Trafnie odnotowali tę tendencję redaktorzy zbioru dokumen-
tów z zakresu prawa wojennego, na których powołuje się wspomniany autor, pisząc: 
„Rada Bezpieczeństwa […] rozwinęła rozszerzoną rolę w odniesieniu do prawa wojen-
nego. W wielu nadzwyczajnych sytuacjach, szczególnie w latach 90. XX w., jej wią-
żące rezolucje nie tylko potwierdzały zastosowanie tej części prawa do konkretnego 

32 Report of the Secretary-General on Protection of Civilians in Armed Confl ict, S/2012/376, 
22.05.2012, par. 21.

33 T. van Baarda, The Involvement of the Security Council in Maintaining International Humanitarian 
Law, „Netherlands Quarterly of Human Rights” 1994, nr 12, s. 137–152.
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wydarzenia lub konfl iktu, włączając te z elementem wojny wewnętrznej, ale również 
defi niowały treść prawa i podkreślały odpowiedzialność osób fi zycznych i państw za 
ich implementację”34.

To zaangażowanie w ochronę ludności cywilnej było następstwem specyfi ki 
współczesnych konfl iktów, ich brutalizacji i okrucieństwa, w trakcie których ludność 
niewalcząca i infrastruktura były przedmiotem rozmyślnych ataków, a nie, jak wcze-
śniej, skutkiem ubocznym wojny. To właśnie wydarzenia w Rwandzie przyspieszyły 
debatę na temat ochrony cywilów w trakcie konfl iktów zbrojnych. Sekretarz Gene-
ralny, rozpoczynając batalię na ten temat, w ogólnym raporcie dotyczącym sytuacji 
w Afryce z 13 kwietnia 1998 r. określał ochronę ludności cywilnej w czasie konfl ik-
tów jako „humanitarny imperatyw” i wzywał Radę, by przywiązywała większą wagę 
do tego problemu35. 

Analizując kolejne debaty i rezolucje RB ogólne i tematyczne oraz oświadcze-
nia przewodniczących można zauważyć, że dla ogólnie rozumianych kwestii huma-
nitarnych stosuje się terminy, takie jak: „prawo humanitarne”, „prawo/a wojny”, 
„konwencja/e genewskie”. Georg Nolte wzrost zaangażowania Rady w obszarze 
tak identyfi kowanych kwestii humanitarnych ujął jako rozwój trzech funkcji: wyko-
nawczej, polegającej na egzekucji lub implementacji prawa humanitarnego; sądow-
niczej – osądzanie lub wyjaśnianie (interpretacja) prawa; legislacyjnej – rozwijanie
norm prawnych36.

W zakresie funkcji wykonawczej można było zauważyć rozwijającą się praktykę 
w zakresie egzekucji i implementacji prawa humanitarnego. Polegała ona na tym, że 
Rada w rezolucjach wywierała presję na strony konfl iktu zbrojnego, by stosowały się 
do postanowień prawa humanitarnego w ogólności, do implementacji pewnych specy-
fi cznych zasad tego prawa lub podejmowała pewne instytucjonalne kroki w kierunku 
ich przestrzegania37. Jedna z pierwszych tego typu rezolucji zobowiązywała Izrael do 
przestrzegania konwencji genewskich wobec ludności cywilnej na terytoriach okupo-
wanych przez to państwo po wojnie 1967 r.38 W ramach tej pierwszej funkcji mie-
ści się przede wszystkim pięć podstawowych rezolucji o ochronie cywilów w czasie 
konfl iktów zbrojnych, w kolejności chronologicznej były to rezolucje: 1265(1999), 
1296(2000), 1647(2006), 1738(2006), 1894(2009)39. Przywołują one podstawowe akty 

34 A. Roberts, R. Guelff, Documents on the Law of War, Oxford 2000, s. 16–17, cyt. za: G. Nolte, The 
Different Functions of the Security Council with Respect to Humanitarian Law, w: V. Lowe, A. Roberts, 
J. Welsh, D. Zaum (red.), The United Nations Security Council and War. The Evolution of Thought and 
Practice Since 1945, New York 2008, s. 519–520.

35 The Causes of Confl ict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Development in Africa. 
Report of the Secretary General. UN doc. A/52/871-S/1998/318 z 13 kwietnia 1998 r.

36 G. Nolte, op. cit., s. 520–521. 
37 Ibidem, s. 521–527.
38 S/RES/605(1967) z 22 grudnia 1987 r., przyjęta 14 głosów za, wstrzymały się USA; S/RES/904(1994) 

z 18 marca 1994 r. (masakra w Hebronie).
39 S/RES/1265(1999) z 17 września 1999 r.; S/RES/1269(2000) z 19 kwietnia 2000 r.; S/RES/1647 
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prawne z zakresu prawa humanitarnego, praw człowieka i praw uchodźców i wyma-
gają ich przestrzegania, a w szczególności tych, które są zawarte w konwencjach 
haskich z 1899 r. i 1907 r. oraz konwencjach genewskich z 1949 r., Protokole Dodat-
kowym z 1977 r., jak również w decyzjach Rady Bezpieczeństwa40. Zwracają uwagę 
na kwestie bezpieczeństwa uchodźców i osób przesiedlonych oraz na obowiązek pań-
stwa zapewnienia im bezpieczeństwa, zwłaszcza na terenie obozów, potępiają świa-
dome zabijanie cywilów i niszczenie mienia, przypominają o obowiązku poszanowa-
nia statusu międzynarodowego i zapewnienia bezpieczeństwa personelowi między-
narodowemu, przestrzegania odnośnych konwencji, jak również bezpieczeństwa dla 
personelu humanitarnego41. Zwracają uwagę na potrzebę włączenia problemu ochrony 
cywilów w mandat operacji pokojowych. 

Ponadto w rezolucjach tych Rada wielokrotnie wzywała do objęcia szczególną 
ochroną grup najbardziej narażonych w czasie konfl iktów, tj. kobiet i dzieci. Poczyna-
jąc od pierwszej rezolucji nr 1325(2000) dotyczącej ochrony kobiet i ich roli w przy-
wracaniu pokoju i spokoju wewnętrznego, Rada wielokrotnie przypominała o zobo-
wiązaniach stron konfl iktów do pełnego respektowania prawa międzynarodowego 
w zakresie praw i ochrony kobiet i dziewcząt, jak również apelowała o szersze włącza-
nie kobiet we wszystkie fazy procesu pokojowego42. Rada wielokrotnie wyrażała ubo-
lewanie z powodu naruszania prawa humanitarnego, a zwłaszcza praw kobiet i dzieci, 
w tym popełniania przestępstw seksualnych, także gwałtów. Rada uchwaliła trzy rezo-
lucje w sprawie ochrony kobiet i dzieci przed przestępstwami seksualnymi w sytu-
acji konfl iktu zbrojnego – nr 1820(2008), nr 1888(2009), nr 1960(2010)43. W rezolucji 
nr 1820(2008) w paragrafi e pierwszym Rada podkreśla, że seksualne przestępstwa, 
kiedy są wykorzystywane lub popełniane jako taktyka wojenna, by celowo uderzyć 
cywilów lub jako część szeroko rozprzestrzenionego lub systematycznego ataku prze-
ciw ludności cywilnej, mogą znacząco zaostrzyć stan konfl iktu oraz utrudnić przy-
wrócenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także wyrażała gotowość 
podjęcia właściwych środków, by powstrzymać przestępstwa seksualne systematyczne 
(metodyczne) o szerokiej skali. Rada żądała od wszystkich stron konfl iktu zaprze-
stania wszelkich aktów przestępczych i podjęcia odpowiednich kroków w aspekcie 
wewnętrznym i międzynarodowym, w tym państw tak o charakterze prewencyjnym, 
także prawnym, w zakresie ścigania i karania winnych. Przypominała o objęciu grupy 

(2006) z 28 kwietnia 2006 r.; S/RES/1738(2006) z 23 grudnia 2006 r.; S/RES/1894(2009) z 11 listopada 
2009 r.

40 S/RES/1265(1999) z 17 września 1999 r., par. 4.
41 Personel NZ i osoby działające w imieniu NZ są chronione dodatkowo specjalną konwencją: 

Convention on the Safety United Nations and Associated Personnel, Nowy Jork, 9 grudnia 1994 r., weszła 
w życie 15 stycznia 1999 r. oraz Protokół Opcyjny do konwencji z 8 grudnia 2005 r.

42 Np.: SC 1265(2000), 1612(2005), 1674(2006), 1820(2008) z 19 czerwca 2008 r., 1882(2009) 
z 4 sierpnia 2009 r., 1888(2009) z 30 września 2009 r., 1889(2009) z 5 października 2009 r.

43 S/RES/1820(2008) z 19 czerwca 2008 r.; S/RES/1888(2009) z 30 września 2009 r.; S/RES/1960/
(2010) z 16 grudnia 2010 r.
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przestępstw seksualnych jurysdykcją MTK oraz statutów międzynarodowych trybuna-
łów karnych powołanych ad hoc44. 

Problem ochrony dzieci w czasie konfl iktów stał się przedmiotem zainteresowania 
Rady w 1999 r. w związku z licznymi przypadkami rekrutowania dzieci i wykorzysty-
wania ich w czasie konfl iktów45. Został on po raz pierwszy włączony w mandat ope-
racji pokojowej w Sierra Leone w 2001 r. Od tego czasu w misjach pracują doradcy 
do spraw ochrony praw dzieci, pełniący funkcje monitorowania i doradzania. Ponadto 
Rada na mocy rezolucji nr 1612(2005) ustanowiła specjalny mechanizm służący moni-
torowaniu sytuacji dzieci w czasie konfl iktów, głównie przypadków dzieci żołnierzy. 

Odpowiadając na naruszenia praw człowieka w pewnych przypadkach Rada sto-
suje ukierunkowane działanie, albo w sensie podmiotowym (określeni adresaci), albo 
przedmiotowym (określone prawa). W wymiarze podmiotowym zmiana przejawia się 
w formie coraz większej liczby rezolucji Rady Bezpieczeństwa mających charakter 
zindywidualizowany lub wręcz spersonalizowany. Ich adresatami są nie tylko państwa 
jako podmioty zbiorowe, ale coraz częściej władze państwowe, członkowie władz, ich 
współpracownicy i rodziny, organizacje i instytucje polityczne i gospodarcze. Zarzuty 
o łamanie praw człowieka czy innych praw mających międzynarodową ochronę są 
więc stawiane nie tylko państwom, ale faktycznie rządzącym (np. biała mniejszość 
w Rodezji Południowej) czy podmiotom niepaństwowym, jak UNITA w Angoli, tali-
bowie i ich współpracownicy w Afganistanie, członkowie Al.-Kaidy na całym świecie, 
bośniaccy Serbowie. Rada wielokrotnie odwoływała się do ich odpowiedzialności jako 
podmiotów na mocy prawa humanitarnego, praw człowieka i prawa konfl iktów zbroj-
nych. O indywidualnej karnej odpowiedzialności osób naruszających ogólne zasady 
prawa humanitarnego mówiło wiele rezolucji, w tym te odnoszące się do Somalii46, 
także DRK47. 

W kilku przypadkach Rada skierowała sprawy do MTK, np. Darfuru, na podsta-
wie rozdziału VII Karty NZ i art. 12 Statutu MTK na podstawie rekomendacji Komisji 
śledczej do spraw Darfuru oraz Wybrzeża Kości Słoniowej48.

Oprócz presji politycznej, odesłania sprawy do MTK lub zastosowania sankcji 
z powodu celów humanitarnych, co zdarza się rzadko, Rada rozwinęła dodatkowe środki 
służące implementacji prawa humanitarnego o charakterze instytucjonalnym, a przede 
wszystkim badanie przypadków naruszeń. Rada zleca te badania zwykle Sekretarzowi 
Generalnemu (Kongo, Afganistan) lub operacji pokojowej (UNOMSIL, UNOMIL, 
MINUSTAH). Czasami też w ramach operacji powoływane są specjalne zespoły do 
monitorowania i promowania przestrzegania prawa humanitarnego (np. UNOMSIL).

44 Np. S/RES/1888(2006) z 30 września 2009 r. 
45 S/RES/1261(1999) z 25 sierpnia 1999 r. Monografi a na ten temat: J. Nowakowska-Małusecka, 

Sytuacja dziecka w konfl ikcie zbrojnym. Studium prawnomiędzynarodowe, Bydgoszcz–Katowice 2012.
46 S/RES/794(1992), z 3 grudnia 1992 r., S/RES/814(1993) z 26 marca 1993 r.
47 S/RES/1468(2003) z 20 marca 2003 r.
48 Kolejne rezolucje: S/RES/1593(2005), S/RES/1975(2011).
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Ponadto Rada na mocy rezolucji nr 1612(2005) w 2005 r. ustanowiła specjalny mecha-
nizm służący monitorowaniu sytuacji dzieci w czasie konfl iktów, głównie przypadków 
dzieci żołnierzy. Sekretarz Generalny na mocy rezolucji nr 1265(1999) ma obowiązek 
składania Radzie Bezpieczeństwa sprawozdań dotyczących stanu przestrzegania norm 
chroniących ludność cywilną w trakcie konfl iktów zbrojnych, jak również corocz-
nego raportu „Dzieci a konfl ikt zbrojny”49. Na mocy rezolucji nr 1882(2009) włączono 
w zakres przedmiotowy tego drugiego, oprócz sytuacji rekrutacji i wykorzystywania 
dzieci w naruszaniu prawa międzynarodowego, także te przypadki, gdzie strony kon-
fl iktu, z naruszeniem prawa, angażują się w zabijanie, okaleczanie dzieci i/lub gwałty 
lub inne przestępstwa seksualne w czasie konfl iktów zbrojnych50.

Według Nolte’go częścią aktywności Rady stała się także funkcja sądownicza, 
chociaż bardziej trafnym określeniem funkcja quasi-sadownicza, ponieważ polega ona 
gównie na stosowaniu lub/i interpretowaniu prawa międzynarodowego w relacji do 
określonego zespołu faktów (np. możliwość rozszerzenia amnestii). Rezolucje tego 
typu autor dzieli na trzy grupy: pierwsza, dotyczy przypadków, gdy Rada wyraźnie 
stosuje normy do pewnego przypadku; druga, gdy Rada ogólnie stwierdza o zasto-
sowaniu prawa humanitarnego do określonego konfl iktu; trzecia, dokonuje bardziej 
abstrakcyjnych interpretacji postanowień prawa w świetle szczególnego zbiegu oko-
liczności51. Funkcja sądownicza realizowana jest w nietypowy sposób, Rada nie jest 
sądem i nie pretenduje do wykonywania tych funkcji, ale w praktyce w pewnych sytu-
acjach konstatuje, że dane osoby lub grupy osób naruszyły prawo międzynarodowe, 
np. narzucając sankcje. W wielu przypadkach wskazuje miejsce, czas i podmioty, 
które popełniły przestępstwa i nakłada obowiązek postawienia podejrzanych przed 
sądem. Ponadto Rada Bezpieczeństwa decyduje w pewnych rezolucjach o zastoso-
walności prawa humanitarnego do pewnych szerszych grup, typów konfl iktów, np. 
w walce z terroryzmem, konfl ikcie w Bośni i Hercegowinie oraz Saharze Zachodniej. 
Po trzecie, Rada nie tylko odwołuje się do prawa humanitarnego, ale też wyjaśnia jego 
treść, łącząc je ze specyfi cznymi kwestiami, takimi jak: prawo dostępu dla organizacji 
humanitarnych52, możliwy zakres amnestii53, obowiązek ochrony uchodźców, główna 
odpowiedzialność rządów w regionie za ochronę ludności, włączając ataki dokony-
wane przez milicję i uzbrojone grupy54.

49 S/RES/1265(1999) z 17 września 1999 r. Sekretarz Generalny przygotował 9 raportów o ochro-
nie cywilów w czasie konfl iktów zbrojnych, ostatni z 22 maja 2012 r., S/2012/376; coroczne raporty na 
temat dzieci a konfl ikt zbrojny składane na mocy rezolucji 1998(2011), w sprawie wykonania rezolucji: 
1261(1999), 1314(2000), 1379(2001), 1460(2003), 1539(2004), 1612(2005), 1882(2009), 1898(2011); 
ostatni: A/66/782_S/2012/261, z 26 kwietnia 2012 r.

50 S/RES/1882(2009) z 4 sierpnia 2009 r.
51 G. Nolte, op. cit., s. 528–532.
52 S/RES/1239(1999) z 14 maja 1999 r. (b. Jugosławia); S/RES/1635(2006) z 27 stycznia 2006 r. 

(sytuacja w regionie Wielkich Jezior).
53 S/RES/1315(2000) z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie sytuacji w Sierra Leone. 
54 S/RES/1653 (2006) z 27 stycznia 2006 r.
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Co najważniejsze, Rada uznała się za odpowiedzialną nie tylko w zakresie pre-
wencji, co przyjmuje różnorakie formy, ale też za ustanowienia mechanizmów pocią-
gania do odpowiedzialności międzynarodowej i karania sprawców przestępstw mię-
dzynarodowych, to jest osób posądzonych o popełnienie zbrodni ludobójstwa, zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Utworzenie przez Radę dwóch międzynaro-
dowych trybunałów karnych jest wydarzeniem bez precedensowym, oznaczającym, 
instytucjonalizację międzynarodowej odpowiedzialności osób fi zycznych wraz z kon-
sekwencjami w zakresie rozwoju prawa proceduralnego i materialnego55. Powołanie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY) oraz Międzyna-
rodowego Trybunału dla Rwandy (ICR) było przejawem niezwykle szerokiego ujmo-
wania przez Radę swoich kompetencji, a więc zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Na związek istniejący między pokojem i bezpieczeństwem międzyna-
rodowym a najcięższymi przestępstwami rodzącymi odpowiedzialność na mocy prawa 
międzynarodowego zwróciła uwagę Izba Apelacyjna ICTY w sprawie Tadica, która 
uznała, że legalność jej ustanowienia opiera się na art. 41 Karty NZ, tzn. jej ustano-
wienie jest jednym ze środków, jakie Rada może narzucić państwom na podstawie 
rozdziału VII Karty NZ. Natomiast Izba Sądowa ICTR uznała, że „przypisanie oso-
bom fi zycznym odpowiedzialności jest fundamentalnym wyrazem potrzeby wzmoc-
nienia działania przez Radę Bezpieczeństwa”. Należy też zwrócić uwagę, że zasady 
trybunałów odnoszą się nie tylko do oskarżonych, ale też osób trzecich, np. obowią-
zek dostarczenia materiałów dowodowych czy stawienia się w charakterze świadka56.

Oprócz powyższych dwóch sądów międzynarodowych Rada dokonywała mię-
dzynarodowej instytucjonalizacji kryminalnej osób fi zycznych w formie hybrydo-
wej na podstawie rezolucji Rady i porozumienia między NZ a państwem. Tego typu 
sądy ustanowiono dla osądzenia podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych 
i innych ciężkich zbrodni na gruncie prawa krajowego w Sierra Leone – rezolucja RB 
nr 1315(2000) oraz osób podejrzanych o dokonanie zamachu terrorystycznego w Bej-
rucie 14 lutego 2005 r., w wyniku którego zostały zamordowane 23 osoby, w tym były 
premier Libanu Rafi k Hariri57.

Najbardziej jaskrawym przejawem rozszerzania przez Radę i dostrzegania wielo-
wymiarowej natury konfl iktów i ich uwarunkowań było włączenie w obszar zaintere-
sowania kwestii wpływu epidemii HIV/AIDS na utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, 

55 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 
International Humanitarian Law in the Territory of the Former Yugoslavia, ustanowiony na mocy:
S/RES/808(1993); International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Viola-
tions of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens 
Responsible for such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, ustanowiony na mocy: 
S/RES/995(1994).

56 Prosecutor v. Tadic a/k/a „Dule”, Decision on the Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 
Decision of 2 October 1995, ICTY-TPIY: Tadic Case: the Judgment of the Appeals Chamber, www.icty.
org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm, par. 2, 27, 28, 30, 37, 59.

57 G. Nolte, op. cit., s. 532.
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zwłaszcza w Afryce. Poczynając od pierwszego tematycznego posiedzenia na temat 
„Sytuacja w Afryce: wpływ AIDS na pokój i bezpieczeństwo w Afryce” – 10 stycznia 
2000 r., kolejnego poświęconego zagadnieniu „HIV/AIDS a międzynarodowe opera-
cje pokojowe” do końca 2012 r. Rada przyjęła siedem rezolucji dotyczących różnych 
aspektów epidemii w kontekście szeroko rozumianych uwarunkowań pokoju i bez-
pieczeństwa, ale też i bezpieczeństwa personelu międzynarodowego w środowisku 
o wysokim poziomie zakażeń. 

Rozszerzająca interpretacja art. 39 Karty NZ, pozwalająca na kwalifi kowanie 
danej sytuacji jako zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, dawała Radzie 
prawo do korzystania ze środków rozdziału VII Karty NZ, w tym upoważnienia do 
stosowania siły w znacznie szerszym zakresie przypadków. Rada udzielała takiej legi-
tymizacji państwom działającym indywidualnie lub w ramach koalicji chętnych albo 
poprzez organizacje regionalne, ale także operacjom pokojowym (od 1999 r.) dla 
ochrony ludności cywilnej, zahamowania katastrofy humanitarnej i ochrony dostaw 
pomocy humanitarnej (Somalia, DRK, Albania, Bośnia i Hercegowina, Haiti) oraz 
przywrócenia demokracji (Haiti, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali)58. 

Wśród instrumentów przewidzianych przez Kartę NZ istotnym zmianom podle-
gały też reżimy sankcji, które szły w kierunku ich indywidualizacji i humanizacji. Po 
złych doświadczeniach ze stosowaniem sankcji kompleksowych nakładanych na pań-
stwa, Rada zaczęła preferować środki wybiórcze, ograniczone przedmiotowo i pod-
miotowo, aby ograniczyć maksymalnie negatywne dla ludności ich skutki uboczne 
(targeted sanctions)59. 

* * *

Powyższy wywód uwidacznia, że pod wpływem wielu czynników, w tym zmiany 
charakteru konfl iktów oraz rozwoju międzynarodowej ochrony praw człowieka zmie-
nia się rozumienie bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozszerzył się jego zakres 
przedmiotowy, a przede wszystkim, podmiotowy, to jest krąg podmiotów objętych 
międzynarodową ochroną. Na szczególną uwagę zasługuje kształtowanie się zasady 
odpowiedzialności za ochronę, jak również międzynarodowe „upodmiotowienie” jed-
nostek i zbiorowości w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, co wydaje się być 
procesem bezprecedensowym, dotykającym samych podstawowych zasad stosunków 
międzynarodowych. Bezpieczeństwo jednostek i grup społecznych, nie tylko państw, 
jako jednostek geopolitycznych, podlega ochronie, czemu towarzyszy indywidualizacja 
odpowiedzialności międzynarodowej. Humanizacja działalności Rady pociąga za sobą 
konieczność pogodzenia zasady suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne 

58 Szerzej: I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 
po zimnej wojnie, Warszawa 2013, s. 160–170.

59 Ibidem, s. 178–189.
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z obowiązkiem ochrony ludności w konfl iktach zbrojnych. Jednak praktyka nie jest 
jednorodna, co wynika ze sprzeczności interesów między państwami w sprawie pożą-
danych zmian i sposobu reakcji w danej sytuacji. 

Humanization of International Peace and Security in Activities
of the United Nations Security Council after the Cold War
Summary

After the Cold War the UN Security Council shifted the focus from security of states to secu-
rity of individuals and social groups which required protection during the armed confl ict and 
were subjects to brutalization.

The Council broadens the defi nition of security, both in terms of a subject, as well as an 
object due to the discretionary powers specifi ed in the Charter of the United Nations. Humaniza-
tion has also operational and normative dimension, since the Council, while developing instru-
ments for the restoration and keeping international peace and security to a larger degree takes 
into account the human factor (e.g. targeted sanctions), as well as the normative factor because 
requirements to protect the population and the emerging responsibility to protect principle force 
reinterpretation of the principles of the UN Charter, including non-interference in internal affairs 
and the prohibition of the use of force.
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WPŁYW TOŻSAMOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
UNII EUROPEJSKIEJ

NA JEJ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

We współczesnym systemie międzynarodowym liczba uczestników, zarówno pań-
stwowych jak i niepaństwowych, stale rośnie, a dynamiczny rozwój naukowo-tech-
nologiczny implikuje powstawanie coraz silniejszych interakcji między nimi. W tym 
niezwykle złożonym świecie coraz częściej stosuje się pojęcie „tożsamości między-
narodowej” jako kategorii pomagającej wyjaśniać działania tych niezwykle licznych 
i zróżnicowanych uczestników stosunków międzynarodowych, realizujących odmienne 
cele i stosujących różne środki oraz metody działania. 

Intencją autorki jest przedstawienie tożsamości międzynarodowej Unii Europej-
skiej, będącej specyfi cznym podmiotem stosunków międzynarodowych i jej wpływu 
na zachowanie UE na arenie międzynarodowej. Analiza zostanie przeprowadzona na 
przykładzie polityki Unii w regionie śródziemnomorskim. 

 1. Pojmowanie tożsamości międzynarodowej

Tożsamość oznacza bycie kimś, kto „pozostaje tym samym”, albo bycie kimś, kto 
„jest odróżnialny” od innych1. Tożsamość podlega ciągłym zmianom, będącym wyni-
kiem świadomych działań podmiotu, jak również działań czynników od niego nie-
zależnych. Socjologowie rozróżniają dwa typy tożsamości: tożsamość społeczną, 
przez którą rozumie się cechy, jakie jednostce przypisują inni, oraz tożsamość jed-
nostkową, która oznacza odrębność jednostki wobec innych. Teorie tożsamości poja-
wiły się w naukach społecznych – psychologii i socjologii w procesie rozwijania 
badań nad jaźnią, a jako pierwszy pojęcie „tożsamości jednostki” wprowadził Erik 
Erikson, określając ją jako stabilną autodefi nicję, powstającą w „punkcie przecięcia” 
trzech podstawowych wymiarów egzystencji jednostki: możliwości jej organizmu, jej 

1 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 37.
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aspiracji i szans oraz ról społecznych i prototypowych karier oferowanych przez spo-
łeczeństwo2. W późniejszym okresie zagadnienie to było podejmowane wielokrotnie. 

Prowadzone w psychologii i socjologii badania z powodzeniem są wykorzysty-
wane w nauce o stosunkach międzynarodowych, przyczyniając się do zgłębienia kate-
gorii tożsamości międzynarodowej. Jak zauważa Stanisław Bieleń, „tożsamość uczest-
ników stosunków międzynarodowych przejawia się w ich aktywności zewnętrznej, 
w odkrywaniu siebie na tle innych i wchodzeniu z innymi w bardziej lub mniej trwałe 
związki i uzależnienia […] Tożsamość rodzi się w sprzężeniach zwrotnych z innymi 
uczestnikami życia międzynarodowego. W ich interakcjach ze środowiskiem mię-
dzynarodowym dochodzi do określenia się na tle »innych« i »obcych«, do kulturo-
wego spotkania, wzajemnego postrzegania, wytwarzania nowych znaczeń i wartości”3. 
Na „tożsamość międzynarodową” składa się „tożsamość wewnętrzna”, stanowiąca 
o spójności części składowych podmiotu oraz „tożsamość zewnętrzna”, która ozna-
cza jego odrębność na tle innych. Elementami, które warunkują tożsamość uczest-
nika stosunków międzynarodowych są przede wszystkim czynniki historyczne i kul-
turowe, przestrzenne, geografi czne, ekonomiczne, wojskowe, ideologiczne, psycho-
logiczne4. Na przykład w związku ze ścisłą współzależnością między świadomością 
państwa a postrzeganiem go przez inne podmioty istotnym elementem utrzymywania 
lub zmiany tożsamości międzynarodowej państwa jest budowanie przez nie własnego 
wizerunku5. Jak wskazuje Józef Kukułka, proces postrzegania zależny jest od kultury 
politycznej i poziomu wykształcenia społeczeństwa, systemu wartości reprezentowa-
nych przez społeczeństwo oraz przekonań religijnych i dominującej ideologii, a także 
od dystansu (bliższy lub dalszy, subregionalny lub regionalny), geopolityki (wielkość 
i charakter sąsiadów, zakres i intensywność stosunków między nimi), poziomu cywi-
lizacji (podobny lub różny, wyższy lub niższy)6. 

Na znaczenie tożsamości w kształtowaniu polityki zagranicznej państw i ich ról 
międzynarodowych zwraca się szczególnie uwagę w nurcie konstruktywistycznym, 
w którym twierdzi się, że tożsamość państwa determinuje jego interesy, a co za tym 
idzie działania. Alexander Wendt wprowadza podział na tożsamość społeczną, odno-
szącą się do statusu, roli lub osobowości, które „społeczność międzynarodowa” przy-
pisuje państwu, oraz tożsamość zbiorową państwa, która odnosi się do wewnętrznych 
czynników ludzkich, materialnych, ideologicznych i kulturowych7. Peter Katzenstein 

2 E.H. Erikson, Identity, International Encyclopedia of the Social Sciences, t. 17, London 1968. Szerzej 
zob. L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 1989.

3 S. Bieleń, Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych, w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając 
(red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015, s. 155.

4 J. Kukułka, Pojmowanie i istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku, w: S. Bieleń, W.M. Góral-
ski (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999, s. 11–15

5 J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, „Stosunki Międzynarodowe” 1992, t. 16, s. 91–103
6 Idem, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
7 A. Wendt, Anarchy Is what States Make of It: the Social Construction of Power Politics, „Interna-

tional Organization” 1992, t. 48, nr 2, s. 391–425.
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natomiast zwraca uwagę na rolę norm międzynarodowych w kształtowaniu tożsa-
mości i interesów państw8. W zależności od posiadanej tożsamości – „kim jestem” 
i „jak mnie postrzegają inni” uczestnicy stosunków międzynarodowych kształ-
tują własne hierarchie wartości oraz będące ich konsekwencją rodzaje działań. 
Innymi słowy, tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych wpływa 
na ich zachowania względem innych, determinuje ich politykę zagraniczną lub/i 
role międzynarodowe9. 

 2. Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej 

Zdefi niowanie tożsamości Unii Europejskiej jest zadaniem szczególnie trudnym, ze 
względu na jej specyfi czny charakter jako uczestnika stosunków międzynarodowych10. 
Jak piszą Ulrich Beck i Edgar Grande w ostatnich latach „proces europeizacji – za 
sprawą swoich sukcesów! – dotarł do granicy krytycznej, kiedy to wyczerpały się poli-
tyczne rezerwy energii narodowo-państwowej semantyki i wizji Europy”11. Pogląd ten 
jest przyjmowany współcześnie przez wielu badaczy12. 

Rozważania naukowe na temat tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej 
opierają się na różnych metodach. Niektórzy, jak Ole Wæver13 i Jean Raux, prze-
ciwstawiają tożsamość międzynarodową UE tożsamościom jej państw członkow-
skich. J. Raux argumentuje, że określenie tożsamości międzynarodowej Unii będzie 
możliwe tak długo, jak długo będzie ona traktowana jako odrębna od tożsamości 
jej państw członkowskich14. Chad Damro wywodzi tożsamość międzynarodową Unii 

8 P.J. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York 
1996.

9 Spośród licznych podmiotów stosunków międzynarodowych jedynie państwa i Unia Europejska 
prowadzą politykę zagraniczną, natomiast role międzynarodowe odgrywa wiele podmiotów stosunków 
międzynarodowych, zarówno państwowych, jak i niepaństwowych. Szerzej zob. J. Zając, Teoria ról mię-
dzynarodowych, w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), op. cit., s. 127–151.

10 Należy rozróżnić pojęcie „tożsamości Europy” i „tożsamości Unii Europejskiej”. Szerzej zob. 
T. Risse, Social Constructivism and European Integration, w: A. Wiener, T. Diez (red.), European Inte-
gration Theory, Oxford 2004, s. 159–176.

11 U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, 
Warszawa 2009, s. 29–30.

12 Zob. np.: A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009; J.T. Checkel, P. Katzenstein 
(red.), European Identity, Cambridge 2009; J. Siewierski, Źródła tożsamości europejskiej, w: J. Polakow-
ska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 17–32.

13 O. Wæver, The EU as a Security Actor: Refl ections from a Pessimistic Constructivist on Post-
sovereign Security Orders, w: M. Kelstrup, M. Williams (red.), International Relations Theory and the 
Politics of European Integration. Power, Security and Community, London 2000. 

14 J. Raux, L’identité internationale de l’Union européene, Paper presented to group on Federalization 
of the Union: Myths and Realities?, Contributions to the meeting of the 6–7 July 2000, Intergovernmental 
Conference 2000, http://www.consuniv.org/docs/Raux6juillet.doc (czerwiec 2009 r.). 
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z przeciwieństwa do norm westfalskich – suwerenności i terytorialności15. Jan Zie-
lonka zauważa, że Unię Europejską jako imperium neośredniowieczne charakteryzuje 
pluralizm tożsamości i tym różni się ona od państw będących imperiami westfalskimi, 
które posiadają wyrazistą tożsamość16. Karen Smith uważa, że tożsamość międzyna-
rodowa UE przejawia się w jej „polityce warunkowości” wobec państw trzecich. Ian 
Manners i Richard G. Withman twierdzą natomiast, że rozważania nad tożsamością 
międzynarodową Unii Europejskiej muszą obejmować trzy kwestie: (1) historię pro-
cesu integracji europejskiej i zasady UE; (2) postrzeganie UE; (3) formę reprezento-
wania UE na arenie międzynarodowej17. John McCormick stwierdza, że Europejczycy 
byli zawsze lepsi w samodefi niowaniu względem nie-Europejczyków, aniżeli w sto-
sunkach między sobą18, a Roman Kuźniar zauważa, że trudności w określeniu unijnej 
tożsamości koncentrują się wokół czterech wyznaczników: (1) geocywilizacyjnej auto-
defi nicji UE, (2) typu wspólnoty interesów jej państw członkowskich, (3) wewnętrznej 
organizacji UE, (4) międzynarodowego kontekstu jej tożsamości19.

Uwzględniając pluralizm defi nicji i różnorodność podejść bez wątpienia można 
stwierdzić, iż tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej kształtuje się na podsta-
wie wartości i norm, które leżą u jej podstaw konstytutywnych, a do których należą: 
godność ludzka, wolność, demokracja, równość, rządy prawa, poszanowanie praw 
człowieka, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój. Wartości te zostały po raz 
pierwszy wyraźnie określone w grudniu 1973 r. na spotkaniu państw członkowskich 
Wspólnoty Europejskiej, a następnie potwierdzone w kluczowych dokumentach kon-
stytuujących Unię Europejską: traktacie z Maastricht, traktacie z Amsterdamu, trakta-
cie z Nicei oraz traktacie z Lizbony20, a także ujęte w Karcie Praw Podstawowych UE. 
Wartości te dotyczą wprawdzie głównie kształtowania stosunków wewnątrzunijnych, 
niemniej znajdują również zastosowanie w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej. 
We współpracy z państwami trzecimi, UE podejmuje bowiem, obok szeroko rozu-
mianych kwestii gospodarczych, także problematykę demokracji, dobrego rządzenia, 

15 Ch. Damro, Building an International Identity: the EU and Extraterritorial Competition Policy, 
„Journal of European Public Policy” 2001, t. 8, nr 2, s. 208–226. 

16 J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007, s. 19.
17 I. Manners, R.G. Whitman, The „Difference Engine”: Constructing and Representing the Interna-

tional Identity of the European Union, „Journal of European Public Policy” 2003, t. 10, nr 3, s. 380–404. 
Wcześniejsze rozważania tych autorów na temat tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej zob. 
I. Manners, R.G. Whitman, Towards Identifying the International Identity of the European Union: A Frame-
work for Analysis of the EU’s Network of Relationships, „Journal of European Integration” 1998, t. 21, 
nr 3, s. 231–249. 

18 J. McCormick, Understanding the European Union: A Concise Introduction, Basingstoke 2008, 
s. 24.

19 R. Kuźniar, Międzynarodowa tożsamość Europy (UE), w: E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia 
Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 26 i nast.

20 Na temat traktatów UE i ich nowelizacji zob. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot 
Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005, Kraków 2006; A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform 
traktatowych, Lublin 2007.
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przestrzegania praw człowieka i dialogu międzykulturowego. Do realizacji celów 
opartych na tych wartościach UE przyjmuje typowe dla siebie metody:

– instytucjonalizowanie współpracy z podmiotami partnerskimi;
– kompleksowość działań, uznawaną przez UE za niezbędną do rozwiązywania ist-

niejących problemów, które, choć mają różną naturą, są ze sobą ściśle powiązane;
– „politykę warunkowości”, rozumianą jako uzależnianie udzielenia pomocy, 

zwykle fi nansowej i/lub technicznej, od wypełnienia przez jej biorcę określo-
nych warunków. W przypadku UE ma ona częściej charakter działania pozy-
tywnego, tj. wywierania wpływu na partnerów poprzez dialog i partnerstwo, 
aniżeli negatywne (np. nakładanie sankcji);

– multilateralizm, polegający na współpracy i współdziałaniu z innymi aktorami 
stosunków międzynarodowych;

– respektowanie norm prawa międzynarodowego i postępowanie zgodnie 
z duchem Karty NZ i uchwałami KBWE/OBWE21.

Należy zauważyć, że niezależnie od kierunku geografi cznego zaangażowania UE 
jej deklarowane cele działania są często zbieżne i opierają się na wskazanych powyżej 
wartościach i zasadach. Odróżnia to Unię Europejską od innych aktorów stosunków 
międzynarodowych. Tożsamość międzynarodowa UE wpływa z kolei na jej zacho-
wania na arenie międzynarodowej, bowiem zjawiska te są wzajemnie się determinu-
jące. Tożsamość międzynarodowa, obok pozycji zajmowanej w systemie stosunków 
międzynarodowych wpływa także na rodzaj odgrywanych przez Unię Europejską ról 
międzynarodowych22.

 3. Wpływ tożsamości międzynarodowej UE
na jej politykę śródziemnomorską – analiza przypadku

Region śródziemnomorski stanowi jeden z najważniejszych kierunków w polityce 
zagranicznej Unii Europejskiej. W listopadzie 1995 r. UE zainicjowała Partnerstwo 
Eurośródziemnomorskie – program wielostronnej współpracy z dwunastoma partne-
rami z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w 2004 r. państwa te zostały objęte 
Europejską Polityką Sąsiedztwa, w 2008 r. z inicjatywy Unii Europejskiej została 
powołana kolejna instytucja – Unia dla Śródziemnomorza. Wszystkie te inicjatywy 
charakteryzowały typowe w polityce zagranicznej Unii Europejskiej metody dzia-
łania: instytucjonalizacja współpracy z państwami partnerskimi, kompleksowość 
działań, stosowanie polityki warunkowości, współdziałanie z innymi podmiotami 

21 S. Lucarelli, Interpreted Values, w: O. Elgström, M. Smith (red.), The European Union’s Roles in 
International Politics. Concepts and Analysis, London 2006.

22 R. Zięba, International Roles of the European Union, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, nr 6, 
s. 63–78; J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 
2010.
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międzynarodowymi dla realizacji przyjętych celów (multilateralizm), przy jednocze-
snym respektowaniu norm prawa międzynarodowego23. 

3.1. Instytucjonalizacja stosunków z państwami partnerskimi 

Pod koniec lat 80. XX w., wraz z upadającym systemem dwubiegunowym region śród-
ziemnomorski zaczął jawić się jako źródło nowych wyzwań i zagrożeń. Mocno zanie-
pokojone tą sytuacją były zwłaszcza państwa Europy położone nad Morzem Śródziem-
nym, które rozpoczęły działania na rzecz intensyfi kacji współpracy z krajami poło-
żonymi na przeciwległym brzegu. Hiszpania i Włochy wyszły z propozycją zwołania 
konferencji bezpieczeństwa i współpracy w regionie śródziemnomorskim (Conference 
on Security and Cooperation in the Mediterranean – CSCM), wzorowanej na istnie-
jącej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – KBWE, która miałaby 
stworzyć właściwe mechanizmy zwalczania i zapobiegania wyłaniającym się proble-
mom24. Ponieważ inicjatywa nie doczekała się realizacji, w 1990 r. państwa Europy 
południowej wyszły z kolejnym planem. Po utworzeniu, w lutym 1989 r. Unii Arab-
skiego Maghrebu (AMU – Algieria, Libia, Maroko, Tunezja i Mauretania), Francja, 
Włochy, Malta, Portugalia i Hiszpania przedłożyły AMU propozycję ustanowienia 
ściślejszej współpracy i w efekcie, w październiku 1990 r. został ustanowiony „Dialog 
5+5”, który jednak nie odegrał większej roli. Państwa południowoeuropejskie silnie 
zainteresowane były również ustanowieniem Dialogu Śródziemnomorskiego w ramach 
NATO, co nastąpiło w roku 1994, jednakże instytucja ta ograniczała się głównie do 
konsultacji politycznych, prowadzonych przez NATO indywidualnie z każdym pań-
stwem partnerskim, w tzw. formule „16+1” i również nie była efektywna25. 

Większym sukcesem okazała się koncepcja Unii Europejskiej zainaugurowania 
wielostronnej i wieloaspektowej formuły współpracy, co nastąpiło w 1995 r. w postaci 
Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. W ramach tej instytucji stworzono wspólne 
mechanizmy kooperacji: regularne konferencje ministrów spraw zagranicznych (euro-
śródziemnomorskie konferencje ministerialne), spotkania szefów innych resortów oraz 
wyższych urzędników; powołano Komitet Eurośródziemnomorski, składający się 
z Trójki UE oraz państw partnerskich Unii. Rozwijano również kontakty między par-
lamentarzystami; decyzją szóstej eurośródziemnomorskiej konferencji ministerialnej, 
w grudniu 2003 r. utworzono Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne. 
Równolegle, na mocy podpisywanych przez UE i poszczególne państwa partnerskie 

23 J. Zając, Role Unii Europejskiej…, rozdz. VIII. 
24 Eadem, Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz bezpieczeń-

stwa, w: S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 
2004, s. 306–328; S. Biscop, Network or Labirynth? The Challenge of Co-ordinating Western Security 
Dialogues with the Mediterranean, „Mediterranean Politics” 2002, t. 7, nr 1.

25 S.F. Larrabee, J. Green, I.O. Lesser, M. Zanini, NATO’s Mediterranean Initiative: Policy Issues and 
Dilemmas, MR-957-IMD, RAND, Santa Monica 1998.
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eurośródziemnomorskich układów stowarzyszeniowych, tworzono mechanizmy współ-
pracy bilateralnej: Radę Stowarzyszenia (przedstawiciele Rady Unii, Komisji Euro-
pejskiej na poziomie ministerialnym oraz członkowie rządu państwa partnerskiego), 
Komitet Stowarzyszenia (przedstawiciele Rady Unii, Komisji Europejskiej na pozio-
mie wyższych rangą dyplomatów oraz ministerstw spraw zagranicznych państw part-
nerskich), grupy robocze (na poziomie ekspertów). 

Istotne decyzje w zakresie instytucjonalizacji współpracy eurośródziemnomor-
skiej podjęto w lipcu 2008 r. na konferencji paryskiej inicjującej Unię dla Śródziemno-
morza. Decyzją jej uczestników podniesiono rangę spotkań decydując, iż co dwa lata 
będą odbywać się szczyty na szczeblu głów państw i szefów rządów (tzw. instytucja 
G-Med.). Wprowadzono instytucję wspólnej prezydencji, sprawowanej jednocześnie 
przez państwo odpowiedzialne za przewodniczenie Radzie UE oraz – ze strony partne-
rów śródziemnomorskich – przez kraj wybrany w drodze konsensusu na okres dwóch 
lat, bez możliwości przedłużenia kadencji na następne dwa lata. Podjęto także decyzję 
o utworzeniu dwóch instytucji pomocniczych: sekretariatu zajmującego się przygotowy-
waniem propozycji projektów oraz stałego komitetu wspólnego, odpowiedzialnego za 
wspieranie wspólnej prezydencji w przygotowywaniu spotkań na najwyższym szczeblu. 

Obok tworzenia instytucji współpracy na najwyższym szczeblu Unia działa rów-
nież na rzecz instytucjonalizowania kontaktów na poziomie władz lokalnych oraz 
tworzenia sieci współpracy między organizacjami pozarządowymi. Do takich należą 
m.in.: instytucja EuroMeSCo – sieć współpracy między instytutami badawczymi spe-
cjalizującymi się w analizach stosunków międzynarodowych, seminaria maltańskie, 
tj. szkolenia dla dyplomatów z państw Unii Europejskiej, Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu w zakresie współpracy eurośródziemnomorskiej i instytucji europejskich, 
Forum Obywatelskie „Euromed”, Platforma Pozarządowa „Euromed” – dialog mię-
dzy przedstawicielami społeczeństw obywatelskich; coroczne konferencje ekspertów 
z państw północnoafrykańskich i bliskowschodnich na temat poprawy warunków do 
działalności małych i średnich przedsiębiorstw, a także wiele innych form współpracy, 
fi nansowanych ze środków Unii Europejskiej26. 

3.2. Kompleksowość działań

Cechą charakterystyczną działań Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest 
podejście kompleksowe, dlatego zainicjowane w listopadzie 1995 r. Partnerstwo Euro-
śródziemnomorskie zostało oparte na szerokiej formule współpracy: (1) politycznej 
i w zakresie bezpieczeństwa; (2) ekonomicznej i fi nansowej; (3) kulturowej, społecznej, 
humanitarnej. Kolejne porozumienia zaakceptowane na konferencjach ministerialnych 
tego forum, a także kluczowe dokumenty unijne w tym zakresie: Wspólna strategia 
wobec regionu śródziemnomorskiego (czerwiec 2000 r.), Strategiczne partnerstwo UE 

26 J. Zając, Role Unii Europejskiej..., s. 229–232.
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z regionem śródziemnomorskim i bliskowschodnim (czerwiec 2004 r.), Wspólna dekla-
racja szczytu paryskiego w sprawie regionu śródziemnomorskiego (lipiec 2008 r.) oraz 
dokumenty Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, proklamowanej w czerwcu 2004 r., i Unii 
dla Śródziemnomorza, powstałej w roku 2008 potwierdzały to podejście. Dokonywano 
jednakże pewnych modyfi kacji. O ile w pierwszych latach najwięcej miejsca zajmo-
wały kwestie ekonomiczne, o tyle po zamachach terrorystycznych w USA w 2001 r., 
a następnie w Hiszpanii w 2004 r. i Wielkiej Brytanii w 2005 r. większa uwaga została 
skupiona na sprawach bezpieczeństwa, zwłaszcza na zjawisku nielegalnych migracji 
i fundamentalizmu religijnego. W 2008 r. natomiast podczas powoływania Unii dla 
Śródziemnomorza wymieniono kilka priorytetowych obszarów współpracy: ochronę 
środowiska naturalnego, ustanowienie autostrad morskich i lądowych, ochronę 
cywilną w czasie katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka, prace nad 
rozwojem energetyki słonecznej, rozwój współpracy naukowej, wspieranie rozwoju 
sektora prywatnego, głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo modyfi ka-
cji priorytetów współpracy nie udało się przekształcić regionu śródziemnomorskiego 
w obszar stabilności, pokoju i dobrobytu, co postulowano w deklaracji barcelońskiej 
inaugurującej Partnerstwo Eurośródziemnomorskie. Fatalna sytuacja społeczno-eko-
nomiczna w powiązaniu z represjami politycznymi przyczyniły się do wybuchu, 
w grudniu 2010 r. w Tunezji, rewolt społecznych, które z dużą dynamiką rozprze-
strzeniły się w innych krajach arabskich i w efekcie spotęgowały istniejące problemy. 

Wobec tzw. arabskiej wiosny Unia Europejska, w charakterystycznym dla siebie 
stylu, podjęła szereg działań o charakterze ekonomicznym, humanitarnym i społecz-
nym. Jednym z pierwszych przedsięwzięć było przyjęcie, w marcu 2011 r. programu 
„Partnerstwo dla Demokracji i Wspólnego Dobrobytu z państwami południowośród-
ziemnomorskimi” (Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Medi-
terranean – PDSP). Program ten wskazał trzy rodzaje działań: 

–  wspieranie przemian demokratycznych, ze szczególnym naciskiem na konieczność 
przestrzegania praw człowieka, wdrażania reform konstytucjonalnych, reform 
sądownictwa, zwalczania korupcji oraz budowanie instytucji państwowych;

– wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy między społe-
czeństwami państw arabskich i europejskich;

– wspieranie trwałego rozwoju gospodarczego krajów arabskich, głównie poprzez 
rozwój średnich i małych przedsiębiorstw, poprawę systemu edukacji oraz roz-
wój regionów.

O ile tradycyjnie udało się ustalić na forum Unii Europejskiej dodatkową pomoc 
fi nansową na wspieranie przemian w państwach arabskich, a nawet zastosowania sank-
cji wobec dotychczasowych reżimów27, o tyle rozbieżności powstały w odniesieniu do 
zastosowania metod siłowych. Brak zgody wśród państw UE był jednym z czynników, 

27 J. Zając, Unia Europejska wobec Arabskiej Wiosny, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, 
nr 1, s. 317–328.
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który spowodował, że pomimo traktatowych możliwości to nie Unia Europejska pod-
jęła militarną operację w Libii, ale uczyniło to NATO28. Unia natomiast, 1 kwietnia 
2011 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu operacji humanitarnej z wykorzystaniem 
zasobów wojskowych, by chronić mieszkańców atakowanych przez siły Kaddafi ego 
i ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej w region Misraty, gdzie toczyły się naj-
cięższe walki. Operacja ta nie została jednak uruchomiona, co, przez komentatorów 
krytycznie nastawionych wobec UE, zostało skomentowane jako unijny żart „prima-
aprilisowy”. Kwestia zastosowania środków wojskowych podzieliła również państwa 
UE wobec sytuacji w Syrii. Odzwierciedla to tożsamość międzynarodową Unii Euro-
pejskiej, która stosuje głównie środki polityczne, gospodarcze i fi nansowe, zwłaszcza 
wykorzystując metody pozytywne, natomiast w ograniczonym zakresie jest zdolna 
do podejmowania działań z zastosowaniem środków wojskowych i z tego powodu od 
wielu lat określana jest mianem „mocarstwa cywilnego”29.

3.3. Polityka warunkowości 

Jedną z charakterystycznych cech polityki zagranicznej Unii Europejskiej jest tzw. 
polityka warunkowości, rozumiana jako uzależnienie udzielenia pomocy, zwykle 
fi nansowej i/lub technicznej od stopnia implementacji przez jej biorcę określonych 
wytycznych30. W przypadku polityki śródziemnomorskiej UE takie działania również 
miały miejsce. W poszczególnych dokumentach Unia Europejska określała warunki, 
jakimi kieruje się w przyznawaniu wysokości pomocy dla krajów partnerskich. Zna-
lazły się wśród nich: priorytety działania państw-benefi cjentów, ich zdolność absorp-
cyjna środków fi nansowych, postęp w implementacji reform strukturalnych, efektyw-
ność środków podjętych do osiągnięcia stabilności i dobrobytu; a także konieczność 
poszanowania przez kraje partnerskie zasad demokratycznych, rządów prawa, praw 
człowieka i podstawowych wolności. Udzielanie pomocy zostało zatem uzależnione 
od postępów w liberalizacji gospodarczej, demokratyzacji i przestrzegania praw czło-
wieka, efektywnego wykorzystywania przyznawanych środków, a w późniejszym 
okresie również od skuteczności prowadzenia walki z terroryzmem. 

Faktem jest jednak, że strategia „warunkowości” miała przede wszystkim charak-
ter deklaratywny. Brak postępów państw północnoafrykańskich i bliskowschodnich 
we wdrażaniu demokracji i praw człowieka nie pociągał za sobą żadnych wymier-
nych działań Unii Europejskiej31. Co więcej, Unia Europejska nie była konsekwentna 

28 K. Engelbrekt, M. Mohlin, Ch. Wagnsson, The NATO Intervention in Libya, London 2013. 
29 S. Parzymies, Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, w: S. Parzymies (red.), 

Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.
30 Por. K.E. Smith, The Use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: 

How Effective?, „European Foreign Affairs Review” 1998, t. 3, nr 2, s. 256. 
31 E. Lannon, K. Inglis, T. Haenelbacke, The Many Faces of EU Conditionality in Pan-Euro Mediter-

ranean Relations, w: M. Maresceau, E. Lannon (red.), The EU’s Enlargement and Mediterranean Strategies,
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w swoich działaniach. Kiedy głosząca hasła demokratyzacji Bruksela szybko wyco-
fała swoje uznanie dla wyłonionego w 2006 r. w wolnych i demokratycznych wybo-
rach rządu Hamasu, w państwach arabskich pojawiły się opinie, iż jest ona partnerem 
niewiarygodnym, działającym jedynie w swoim interesie. Również po wydarzeniach 
„arabskiej wiosny” pojawiły się liczne głosy krytyki pod adresem UE. Zasada przy-
znawania środków pomocowych państwom arabskim zgodnie z zasadą „więcej za 
więcej” (more for more), tzn. im bardziej państwo jest zaawansowane w implementa-
cji reform politycznych i ekonomicznych, tym więcej pomocy i wsparcia otrzyma od 
Unii Europejskiej, nie przynosi oczekiwanych efektów32.

3.4. Multilateralizm jako metoda działania

Osadzona na gruncie kompromisu UE bezustannie stosuje współpracę w kształtowaniu 
swoich polityk wewnętrznych. Stopniowo kooperacja stała się również cechą charak-
terystyczną jej polityki zewnętrznej. W opinii decydentów unijnych multilateralizm, 
rozumiany jako współpraca z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych jest 
najlepszym sposobem podejmowania i rozwiązywania współczesnych problemów glo-
balnych. W istocie, Unia Europejska jako mocarstwo cywilne, któremu brak silnego 
komponentu militarnego, jest znacznie bardziej skłonna do współpracy, aniżeli trady-
cyjne mocarstwa, których potęga oparta jest głównie na sile militarnej33. Realizowa-
nie celów polityki zagranicznej poprzez „efektywny multilateralizm”, zostało wyraź-
nie określone w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, przyjętej w grudniu 2003 r. 
i raporcie z jej implementacji przyjętym pięć lat później34. 

W przypadku polityki w regionie śródziemnomorskim Unia Europejska najczę-
ściej współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agendami oraz, w przy-
padku rozwiązywania konfl iktu arabsko-izraelskiego, ze Stanami Zjednoczonymi. 

London 2000, s. 97–138; E. Baracani, The European Union and Democracy Promotion: a Strategy of 
Democratization in the Framework of the Neighborhood, w: F. Attinà, R. Rossi (red.), European Neighbour-
hood Policy: Political, Economic and Social Issues, The Jean Monnet Centre „Euro-Med”, Department of 
Political Studies, Catania 2004, s. 48 i nast.

32 J.C. Völkel, More for More, Less for Less – More or Less: A Critique of the EU’s Arab Spring 
Response à la Cinderella, „European Foreign Affairs Review” 2014, nr 2, s. 263–282.

33 Takie poglądy wyrażał m.in. Robert Kagan. W wydanej w 2003 r. książce pisał: „Relatywna słabość 
Europy spowodowała, że Europejczycy widzą swój interes w budowaniu świata, w którym potęga militarna 
ma mniejsze znaczenie niż potęga gospodarcza; w którym prawo i instytucje międzynarodowe znaczą 
więcej niż siła pojedynczych krajów; w którym zakazane jest jednostronne działanie wielkich mocarstw; 
w którym wszystkie narody, niezależnie od swojej siły, mają równe prawa i są tak samo chronione przez 
wspólnie przyjęte międzynarodowe normy zachowania […] To nie jest żaden zarzut. Tego chciały słabsze 
państwa od niepamiętnych czasów”. R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, 
Warszawa 2003, s. 46–47.

34 Szerzej na temat multilateralizmu Unii Europejskiej zob. K.E. Jørgensen, A Multilateralism Role for 
the EU, w: O. Elgström, M. Smith (red.), The European Union’s Roles in International Politics. Concepts 
and Analysis, London 2006, s. 30–46.
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Współpraca UE z ONZ dotyczy wielu aspektów: zapobiegania konfl iktom i zarzą-
dzania kryzysami, zwalczania skutków katastrof humanitarnych, działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regionu, w tym ochrony środowiska naturalnego. Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych jest również jednym z aktorów, z którymi Unia Europej-
ska współpracuje na rzecz rozwiązywania konfl iktu arabsko-izraelskiego. Obie orga-
nizacje, wraz z USA i Rosją, utworzyły w 2002 r. Kwartet Bliskowschodni. Należy 
zaznaczyć także, że Unia Europejska współpracuje regularnie z innymi podmiotami. 
Od 1993 r. jest członkiem międzynarodowego komitetu (Ad Hoc Liaison Committee
– AHLC), powołanego po konferencji waszyngtońskiej, 1 października 1993 r., pod-
czas której zdecydowano o udzieleniu pomocy fi nansowej Palestyńczykom. W 2006 r., 
we współpracy z Bankiem Światowym, na wniosek Kwartetu Bliskowschodniego, 
Unia utworzyła Tymczasowy Mechanizm Międzynarodowy (TIM), służący przeka-
zywaniu pomocy fi nansowej społeczeństwu palestyńskiemu, przy pominięciu rządu 
Autonomii Palestyńskiej. W kwestii pomocy humanitarnej ściśle współpracuje z Agen-
cją NZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie – UNRWA, 
organizacjami pozarządowymi oraz Czerwonego Krzyża i Półksiężyca35. Natomiast 
w zakresie monitorowania sytuacji na Morzu Śródziemnym, głównie w zapobieganiu 
nielegalnym migracjom i przestępczości zorganizowanej oraz ochrony cywilnej, Unia 
Europejska współpracuje, choć w ograniczonym stopniu, z Sojuszem Północnoatlan-
tyckim. W kwestiach ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska naturalnego 
współdziała natomiast z Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
oraz Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)36. 

 4. Tożsamość międzynarodowa UE a efektywność
jej polityki zagranicznej 

Na przykładzie unijnej polityki śródziemnomorskiej należy stwierdzić, iż tożsamość 
międzynarodowa Unii Europejskiej implikuje małą efektywność jej polityki zagranicz-
nej, rozumianą jako skuteczność realizacji deklarowanych celów, z uwzględnieniem 
ponoszonych kosztów. Główny problem polega na tym, że Unia Europejska zawiera 
w swoich deklaracjach hasła typowe dla idealizmu politycznego, takie jak: budowa-
nie strefy bezpieczeństwa i pokoju, działania na rzecz poprawy dobrobytu państw 
i społeczeństw, zapobieganie różnicy rozwojowej, budowanie dialogu międzykulturo-
wego, rozwijanie współpracy, przy jednoczesnym przestrzeganiu suwerennej równości 
państw, nieingerencji w ich sprawy wewnętrzne, poszanowaniu integralności terytorial-
nej, respektowaniu zasad prawa międzynarodowego, praw człowieka i podstawowych 

35 A. Le More, Killing with Kindness: Funding the Demise of a Palestinian State, „International 
Affairs” 2005, t. 81, nr 5, s. 995.

36 J. Zając, Role Unii Europejskiej…., s. 237–244. 
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wolności, jednak w praktyce wybiórczo podejmuje implementację tych celów, gdyż 
nie służą one interesom państw członkowskich UE. Dochodzi zatem do sprzeczno-
ści między tożsamością międzynarodową UE a interesami jej państw członkowskich. 
Ponieważ polityka zagraniczna Unii Europejskiej kształtowana jest w formule mię-
dzyrządowej, górę biorą interesy narodowe. Jak wskazuje Ryszard Zięba „procedura 
podejmowania decyzji w sprawach WPZiB […] charakteryzuje się dominacją norm 
mających zapewnić jej międzyrządowy charakter. Z tego względu główną rolę w jej 
kreowaniu odgrywają organy zapewniające wpływ państw członkowskich na podej-
mowanie decyzji, a więc Rada Europejska, Rada (Unii), a na bieżąco WPZiB prowa-
dzi Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
posiłkujący się Europejską Służbą Działań Zewnętrznych”37. W praktyce zatem, o ile 
na forum Unii Europejskiej jej państwa członkowskie są w stanie porozumieć się 
i przyjąć ogólną koncepcję postępowania w sprawach międzynarodowych, o tyle ich 
przełożenie na konkretne działania często nastręcza sporo trudności, a wręcz okazuje 
się niemożliwe.

W konsekwencji, pomimo głoszenia haseł demokratyzacji i wprowadzania rządów 
prawa w państwach partnerskich przez wiele lat Unia Europejska tolerowała autory-
tarne rządy arabskie. Udzielała im nie tylko wsparcia politycznego, ale również fi nan-
sowego, mimo iż raporty Komisji Europejskiej z 1999 r. oraz 2009 r. wyraźnie ryso-
wały obraz łamania przez reżimy arabskie zasad demokratycznych38. UE wprawdzie 
zainicjowała i wsparła fi nansowo programy na rzecz usprawnienia działalności admi-
nistracji publicznej, decentralizacji władzy, promowania praw kobiet i zwiększenia 
udziału ugrupowań pozarządowych w kształtowaniu polityki państwa, jednak podej-
mowała takie formy pomocy, które nie wywoływały zaniepokojenia władz państw 
arabskich39. Dychotomia polityki UE była również widoczna w zakresie współpracy 
gospodarczej. Jednym ze sztandarowych celów przyjętych w 1995 r. było utworze-
nie do 2010 r. eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu i tym samym poprawa 
sytuacji społeczno-gospodarczej państw partnerskich oraz doprowadzanie do zrówno-
ważonego rozwoju regionu. Unia Europejska podjęła wprawdzie działania na rzecz 
przyspieszenia transformacji gospodarczej państw arabskich i utworzyła programy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, ale jednocześnie konsekwentnie sprzeciwiała 
się włączeniu do strefy wolnego handlu artykułów rolnych oraz rybnych, stanowią-
cych znaczną część dóbr wytwarzanych przez państwa arabskie. Dopiero po kilku 
latach zaczęła stopniowo zmieniać swoje stanowisko, jednak bez znoszenia barier 
pozataryfowych, wprowadzenia swobodnego przepływu ludzi, większej liberalizacji 

37 R. Zięba, Traktatowe uwarunkowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej: między polityką 
wspólną a interesami państw członkowskich, w: J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie śródziemno-
morskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, Warszawa 2014, s. 42.

38 M. Pace, P. Seeberg (red.), European Union’s Democratization Agenda in the Mediterranean, New 
York 2010. 

39 R. Youngs, Europe’s Flawed Approach to Arab Democracy, London 2006.
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sektora usług, czy ustanowienia systemu gwarancji dla przedsiębiorstw europejskich, 
inwestujących w krajach arabskich, o co te występowały. Ponadto, pomimo wysokiego 
miejsca, jakie Unia Europejska zajmowała wśród inwestorów zagranicznych w pań-
stwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, inwestycje te pod koniec pierwszej 
dekady XXI w. zajmowały mniej niż 1% ogółu inwestycji unijnych w państwach roz-
wijających się40. Unia Europejska głosiła również hasła dialogu międzykulturowego, 
w celu: przezwyciężania stereotypów, zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, 
islamofobii i budowania pozytywnych relacji między społeczeństwami państw euro-
pejskich, północnoafrykańskich i bliskowschodnich, jednak działania w tym zakresie 
były znacznie bardziej realistyczne aniżeli deklaracje. Obawiając się napływu imi-
grantów Unia nie otworzyła swoich granic dla obywateli śródziemnomorskich krajów 
arabskich, co wywoływało dużą krytykę ze strony ich władz i rozczarowanie tamtej-
szych społeczeństw41. 

W efekcie sytuacja gospodarczo-społeczna państw południowego i wschodniego 
wybrzeża Morza Śródziemnego nie poprawiła się, co stało się jednym z powodów 
wybuchu pod koniec 2010 r. „arabskiej wiosny”, a sytuacja w regionie śródziemno-
morskim oraz obszarach sąsiednich staje się coraz bardziej niepokojąca i nieprzewi-
dywalna. 

Infl uence of International Identity of the European Union
on its Foreign Policy
Summary

International identity of the European Union has been shaped due to the values   and norms that 
form its constitutive basis, and which are: human dignity, freedom, democracy, equality, the rule 
of law, respect for human rights, social solidarity, sustainable development.

As a consequence, in cooperation with the third countries, the EU deals with, alongside 
broadly defi ned economic issues, the matters of democracy, good governance, respect for human 
rights and intercultural dialogue. To achieve the objectives specifi ed on the basis of these values, 
the EU adopts its typical methods: the institutionalization of cooperation, comprehensiveness of 
activities, policy of conditionality and multilateralism. The declared objectives of the EU’s for-
eign policy therefore bear the features of political idealism, which to a large degree distinguishes 
it from other international actors. In practice, however, these objectives are accomplished to 
a limited extent, because they are often contrary to the interests of the EU member states.

40 N. Bremberg, A. Driss, J. Horst, E. Soler Lecha, I. Werenfels, Flexible Multilateralism: Unlimited 
Opportunities? The Case of Civil Protection in the Mediterranean, „EuroMeSCo Paper”, February 2009, 
nr 80, s. 6.

41 Szerzej zob. J. Zając, Polityka śródziemnomorska UE: między idealizmem a realizmem, w: J. Zając 
(red.), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw 
członkowskich, Warszawa 2014. 
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WZROST MIĘDZYNARODOWEJ ROLI NIEMIEC
W NASTĘPSTWIE KRYZYSU STREFY EURO

 1. Rola Niemiec w kształtowaniu Unii Europejskiej

Jedną z wielu implikacji, trwającego od kilku lat kryzysu strefy euro i całej UE, jest 
znaczny wzrost ekonomicznej i politycznej roli Niemiec1. Niemcy, ze względu na 
znaczny potencjał gospodarczo-fi nansowy i skuteczne wdrażanie reform wewnętrz-
nych, odgrywają kluczową rolę w działaniach stabilizujących strefę euro2. Ten znaczny 
wzrost roli Niemiec w strefi e euro i w UE spotkał się ze zróżnicowanymi ocenami 
nie tylko poza granicami Niemiec, ale także w samej RFN. Znany niemiecki socjolog 
Ulrich Beck pisał: „Każdy to wie, lecz wypowiedzenie głośno tego stwierdzenia ozna-
cza złamanie tabu: Europa stała się niemiecka”3. Natomiast Jürgen Habermas pisał, że 
wizja „europejskiej misji”, nastawionych na współpracę Niemiec ustępuje nieskrywa-
nej chęci przywództwa „europejskich Niemiec w ukształtowanej na niemiecką modłę 
Europie”, a dyplomatyczna wstrzemięźliwość Niemiec stopniowo ustępuje działaniom 
Niemiec w UE, wykazujących coraz mniejszą wrażliwość na interesy innych państw. 
W ocenie tego wybitnego fi lozofa niemieckiego, to nie Bruksela narzuca jakieś roz-
wiązania, ale coraz bardziej Berlin4. 

W ostatnich latach ponownie w centrum debaty o Europie, prowadzonej w Polsce 
i w innych państwach znalazł się problem niemiecki, tym razem w jego znaczeniu jako 

1 Zob. M. Stolarczyk, Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji, „Kra-
kowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 3; S. Harnisch, Przywództwo bez hegemonii. Rola Niemiec w 
czasie kryzysu euro, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2.

2 E. Cziomer, Wyzwania partnerstwa i współpracy polsko-niemieckiej w Unii Europejskiej, „Krakow-
skie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4.

3 U. Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, przeł. R. Formuszewicz, 
Warszawa 2013, s. 7. 

4 J. Habermas, Pakt dla Europy czy przeciw Europie?, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 kwietnia 2011 r. 
Zob. H. Wagner, Jürgen Habermas – seine vision von Europa, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 
2012, nr 3.
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dominującej roli RFN w UE5. Były kanclerz RFN, Helmut Schmidt, mówił w grudniu 
2011 r., że w ostatnich latach pojawiły się znaczne wątpliwości co do stałości niemiec-
kiej polityki i Niemcy wywołują od niedawna polityczne obawy u swoich bliższych 
i dalszych sąsiadów6. Warto jednak przypomnieć, że problem niemiecki jest zjawi-
skiem historycznym. Niemcy od wielu dziesięcioleci stanowili istotny problem dla 
innych narodów europejskich i dla siebie. Problem niemiecki przejawiał się poprzez 
główne jego elementy konstytutywne, które ewoluowały w poszczególnych okresach, 
tzn. poprzez różne zagadnienia dotyczące Niemiec, które sprawiały w poszczegól-
nych latach trudności i kłopoty innym państwom lub powodowały spory i napięcia 
międzynarodowe. Mając na uwadze tylko okres od zakończenia II wojny światowej, 
do głównych komponentów problemu niemieckiego w owym czasie należy zaliczyć 
m.in. sprawy dotyczące: rozbieżnych interesów mocarstw wobec tzw. popoczdamskich 
Niemiec; sporów wokół granicy polsko-niemieckiej; problemów dotyczących normali-
zacji stosunków między RFN i NRD; kontrowersji wokół zjednoczenia państwowego 
Niemiec; miejsca i roli Niemiec w Europie oraz w świecie. 

Jednym z najważniejszych elementów problemu niemieckiego po zjednoczeniu 
państwowym Niemiec w 1990 r. jest stały wzrost roli RFN w kształtowaniu Unii 
Europejskiej oraz pozimnowojennego systemu międzynarodowego w Europie i świe-
cie7. Okres „powściągliwości” i „samoograniczania się” skończył się – pisał Bogdan 
Koszel – z odejściem kanclerza Helmuta Kohla ze sceny politycznej w 1998 r., który 
na politykę zagraniczną patrzył przez pryzmat własnych życiowych doświadczeń8. 
Mimo stopniowego wzrostu międzynarodowej roli Niemiec w polityce międzyna-
rodowej w okresie rządów kanclerza Gerharda Schrӧdera i kanclerz Angeli Merkel 
i coraz większym udziałem Bundeswehry w różnych misjach poza obszarem państw 
członkowskich NATO, prezydent Niemiec, Joachim Gauck, w czasie wystąpienia na 
międzynarodowej konferencji w Monachium (31 stycznia 2014 r.), poświęconej świa-
towemu bezpieczeństwu, zaapelował o zasadniczą zmianę w polityce zagranicznej 
RFN. Powiedział m.in., że Niemcy powinny skończyć z tradycyjną powściągliwością 
w polityce bezpieczeństwa i bardziej angażować się w rozwiązywanie problemów 
międzynarodowych, także poprzez zaangażowanie militarne9.

5 Europa und die neue Deutsche Frage. Ein Gespräch mit Jürgen Habermas, Joschka Fischer, Henrich 
Enderlein und Christian Calliess, „Blätter für deutsche und internationale Politik” 2011, nr 5.

6 Rede Deutschland in und mit Europa von Helmut Schmidt auf dem SPD-Bundesparteitag am 4. Dez-
ember 2011 in Berlin, www.spd.de/aktuelles/Pressemitteilungen/21498/20111204_rede_helmut_schmidt.
html (14.05.2013).

7 Zob. A. Wolff-Powęska, Problem niemiecki po zjednoczeniu, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 2000, 
nr 19; M. Stolarczyk, Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie 
światowej, Katowice 1995, s, 182 i nast.

8 B. Koszel, Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport 
z badań), Poznań 2012, s. 16. 

9 J. Gauck, Deutschlands Rolle in der Welt: Anmerkungen zu Verantwortung, Normen und 
Bündnissen, München, 31.Januar 2014, http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/



137Wzrost międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro

Warto w tym miejscu przypomnieć, że tuż po zjednoczeniu Niemiec pojawiały 
się opinie, że zjednoczone Niemcy, ich potencjał i położenie, stały się okoliczno-
ścią kłopotliwą, krajem za dużym w skali Europy, za małym w skali świata. Pań-
stwem za małym, by pełnić wszystkie funkcje mocarstwa globalnego (supermo-
carstwa), a zarazem organizmem za silnym, by zadowolić się tylko rolą mocar-
stwa sektorowego (w płaszczyźnie ekonomicznej) w integrującej się Europie10. 
W tym kontekście stawiane było pytanie: europejskie Niemcy czy niemiecka Euro-
pa?11. Dyskusja wokół implikacji wzrostu roli Niemiec w czasie kryzysu strefy euro 
jest kolejnym etapem dyskursu na temat różnych aspektów szeroko rozumianego
problemu niemieckiego12.

Celem badawczym opracowania jest wskazanie na kilka, najważniejszych, zda-
niem autora, przedsięwzięć podejmowanych w okresie kryzysu strefy euro przez rząd 
kanclerz Angeli Merkel zmierzających do jego przezwyciężenia. Wskazane jest zwró-
cenie uwagi na główne przejawy wzrostu międzynarodowej roli Niemiec w UE w oma-
wianym okresie oraz na zróżnicowane oceny tej rosnącej roli zachodniego sąsiada 
Polski13. Jednym z celów opracowania jest także zarysowanie podobieństw i różnic 
w stanowisku Niemiec i Polski wobec sposobów rozwiązania kryzysu strefy euro14.

 2. Zasadnicza rola Niemiec w przezwyciężaniu
kryzysu strefy euro

Od rozpoczęcia procesu integracji zachodnioeuropejskiej RFN, obok Francji, była 
jedną z tzw. dwóch lokomotyw tego procesu. Do chwili zjednoczenia Niemiec utrzy-
mywała się między tymi państwami względna równowaga, przewaga potencjału eko-
nomicznego RFN równoważona była przez większą rolę polityczną i militarną Fran-
cji. Po zjednoczeniu Niemiec sytuacja uległa zmianie. RFN zajęła pozycję zarówno 
największego mocarstwa ekonomicznego, jak i politycznego w Europie, co przeja-
wiało się równocześnie wzrostem roli Niemiec w UE. Nie zmieniło to jednak jed-
nej z głównych tendencji występującej od początku integracji zachodnioeuropejskiej, 

Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-Sicherheitskonferenz.html;jsessionid=5C37A-
4560817126904ACABF33F494293.2_cid293?nn=1891680#Start (11.09.2014). 

10 T.G. Ash, W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996, s. 434 i nast.
11 Ibidem, s. 463 i nast.; M. Stolarczyk, Europejskie Niemcy czy niemiecka Europa? „Zeszyty Niem-

coznawcze PISM” 1991, nr 6. 
12 Hegemon jest bez szans. Wywiad z Joschką Fischerem, byłym szefem niemieckiej dyplomacji i byłym 

liderem partii Zieloni, „Newsweek” 2013, nr 45.
13 Kwestie związane z rolą Niemiec w kryzysie strefy euro wszechstronnie opisał Erhard Cziomer. 

Zob. E. Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku, Kraków 2013.
14 Niniejsze opracowanie jest zmodyfi kowaną wersją artykułu, który ukaże się pod koniec 2014 r. 

w pracy zbiorowej Dylematy polityki zagranicznej Polski, przygotowywanej przez Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach.
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że najważniejsze etapy i reformy w tym procesie uzależnione były przede wszystkim 
od zakresu współpracy RFN i Francji15. 

Jednym ze stałych elementów polityki integracyjnej RFN była duża umiejętność 
grup rządzących tego kraju do wkomponowywania narodowych interesów niemiec-
kich w szersze ramy europejskie i realizacja własnych interesów z powoływaniem 
się na interes europejski. Determinacja, z jaką RFN angażowała się w kolejne etapy 
integracji w ramach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej miała m.in. zapobiec 
realizacji scenariusza powstania „niemieckiej Europy”, a realizację w praktyce for-
muły „europejskich Niemiec”. Obecną, dominującą rolę Niemiec w UE, szczegól-
nie w polityce ekonomicznej, brytyjski politolog Timothy Garton Ash określił jako 
występowanie „europejskich Niemiec w niemieckiej Europie”16, choć jak podkreślał, 
Niemcy nie prosiły o tę rolę, a „przywództwo zostało im wmuszone”17. Argument 
wmuszonego przez kryzys strefy euro przywództwa czy hegemonii Niemiec (hegemon 
wbrew własnej woli)18 tylko w części wydaje się być uzasadniony. Oczywiście, decy-
denci polityki zagranicznej Niemiec, tak jak i innych państw, byli zaskoczeni wywo-
łanym przez USA w 2008 r. kryzysem fi nansowo-gospodarczym, jak i utrzymującym 
się w latach 2010–2013 głębokim kryzysem w strefi e euro19. Jednakże kolejne dzia-
łania rządu niemieckiego, bądź też powstrzymywanie się od decyzji, co traktowane 
było jako środek nacisku na inne państwa, zmierzające do przezwyciężenia kryzysu 
w eurolandzie, w tym kierowanie się w tych działaniach przede wszystkim własnymi 

15 W całym okresie pozimnowojennym „niemiecka lokomotywa integracji” była znacznie silniejsza od 
„lokomotywy francuskiej”. Zob. M. Stürmer, Berlin – Paris: Zwei Träume in einen Bett, w: R. Meier-Wal-
ser, A. Wolf (red.), Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Anspruch, Realität, Perspektiven, 
München 2012.

16 T.G. Ash, Kryzys Europy, „Dialog” 2012–2013, nr 102, s. 26. 
17 Ibidem.
18 J. Trenkner, Hegemoni wbrew woli, „Tygodnik Powszechny” z 30 czerwca 2013 r.
19 Należy mieć na względzie, że mimo, iż jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu strefy euro 

w latach 2010–2013 było głębokie załamanie fi nansowe w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 
2008 r., to był to tylko jeden z wielu czynników sprawczych tego stanu. Obok bowiem uwarunkowań 
wspólnych dla poszczególnych państw i regionów świata objętych w latach 2008–2013 kryzysem fi nan-
sowo-gospodarczym (np. nadmierne zadłużenie osób fi zycznych oraz sektora prywatnego i publicznego, 
nieefektywnie zabezpieczone przez nowe instrumenty fi nansowe; nadmierna wiara w skuteczność neo-
liberalnej polityki gospodarczej i samoregulacyjne mechanizmy wolnego rynku; chciwość i brak zasad 
etycznych fi nansistów; brak skutecznej kontroli nad nadmiernie ryzykownymi spekulacjami fi nansowymi; 
szybko rosnące defi cyty budżetowe wielu państw), kryzys w strefi e euro spowodowany został także uwa-
runkowaniami endogennymi, związanymi bezpośrednio z dotychczasowym charakterem funkcjonowa-
nia unii gospodarczo-walutowej i strukturalną słabością tej strefy (np. decyzja z początku lat 90. XX w. 
o wprowadzeniu euro była motywowana przede wszystkim względami politycznymi, a nie ekonomicznymi; 
brak dyscypliny fi skalnej państw strefy euro i słabość kontroli i egzekwowania zobowiązań fi skalnych ze 
strony instytucji unijnych). Zob. E. Haliżak, Geneza i międzynarodowe implikacje współczesnego kry-
zysu ekonomicznego, w: J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 
2010; P.J. Borkowski, Unia Europejska – między kryzysem a niespełnieniem, „Rocznik Strategiczny”
2010/11”, s. 101.
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(niemieckimi) interesami ekonomicznymi20, miały na celu maksymalne wykorzystanie 
tej sytuacji do znacznego wzrostu roli Niemiec w UE21. Warto bowiem mieć na uwa-
dze, że stałym elementem polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec jest dążenie 
do wzrostu ich roli międzynarodowej, w tym wzrost aspiracji mocarstwowych, oraz 
wykazywanie woli politycznej do brania zwiększonej odpowiedzialności za rozwiązy-
wanie problemów międzynarodowych22. Zarazem wielu polityków niemieckich pod-
kreślało, że możliwości Niemiec prowadzenia samodzielnych działań są nadal mocno 
ograniczone i nie staną się one europejskim hegemonem23.

Stosunkowo szybko kryzys zadłużeniowy strefy euro przekształcił się w kryzys 
gospodarczo-polityczny oraz instytucjonalno-funkcjonalny całej UE. Wiele działań 
podejmowanych przez rząd kanclerz A. Merkel w latach 2010–2013, mających na 
celu wynegocjowanie warunków pomocy ekonomicznej dla Irlandii czy Grecji oraz 
zmierzających do zabezpieczenia strefy euro przed ponownym kryzysem (np. pakt 
fi skalny)24, zostało ocenionych przez część polityków, komentatorów i analityków 
jako przejaw dążeń Niemiec do hegemonii w UE, kolonizacji Europy, budowy nie-
mieckiego ładu w Europie czy nawet budowy IV Rzeszy25. Podstawą do tych daleko 
idących ocen było najczęściej to, że Niemcy jako największy udziałowiec ze strony 
UE wszelkiego rodzaju funduszy ratunkowych dla zadłużonych państw strefy euro, 
państwo o największej i najbardziej konkurencyjnej gospodarce w strefi e euro26, doma-
gały się od pozostałych państw zaakceptowania ich warunków świadczonej pomocy 
(niemieckiej wersji zarządzania kryzysowego), opartego na neoliberalnych zasa-
dach (np. niemiecka inicjatywa utraty części depozytów przez cypryjskie banki). 

20 Niemiecka nadwyżka w handlu zagranicznym wynosiła w 2011 r. około 200 mld euro i odpowiadała 
mniej więcej łącznemu defi cytowi handlowemu pozostałych krajów eurostrefy. Te nadwyżki obrotów bieżą-
cych wpuszczane były z powrotem w obieg, poprzez pożyczanie pieniędzy Grekom, Irlandczykom, Portu-
galczykom i Hiszpanom. Kiedy zatem Niemcy – pisał T.G. Ash – ratowały kraje Południa poprzez kolejne 
pakiety ratunkowe, w istocie rzucały koło ratunkowe własnym bankom. T.G. Ash, Kryzys Europy…, s. 23.

21 U. Beck, Niemiecka Europa…, s. 74.
22 J. Gauck, Deutschlands Rolle in der Welt…; K. Malinowski, Debata o odpowiedzialności Niemiec 

za sprawy międzynarodowe, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2014, nr 169.
23 Nie bójcie się Niemiec. Wywiad z byłym prezydentem RFN Richardem von Weizsäckerem, „Europa” 

dodatek do „Gazety Wyborczej” z 11 września 2013 r.; Hegemon jest bez szans…
24 Pakt fi skalny podpisali 2 marca 2012 r. przywódcy 25 państw UE w Brukseli, oprócz szefów rządów 

Wielkiej Brytanii i Republiki Czech. Pakt zakładał większą dyscyplinę w fi nansach publicznych, zwłaszcza 
w państwach eurolandu, ustanawiając nowe, bardziej automatyczne sankcje, co miało zapobiec zadłużaniu 
się państw eurostrefy. Pakt został oparty w większości na założeniach proponowanych przez rząd RFN 
i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Zob. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii 
Gospodarczej i Walutowej, www.european-council.europa.eu,pism.pl (14.08.2014).

25 Zob. J. Kaczyński, Nie odtwarzajmy Cesarstwa Niemieckiego, „Rzeczpospolita” z 6 grudnia 2011 r.; 
P. Semka, Brutalni, subtelni, skuteczni, „Rzeczpospolita” z 25–26 lutego 2012 r.

26 Niemiecka gospodarka została „uzdrowiona” i stała się zdecydowanie bardziej konkurencyjna w zna-
cznym stopniu w wyniku reform neoliberalnych rządu kanclerza Gerharda Schrödera i „odchudzenia” zasad 
państwa socjalnego, którymi przez wiele dziesięcioleci charakteryzowała się RFN. Rząd kanclerz Angeli 
Merkel wprowadził kolejne rozwiązania idące w tym samym kierunku (np. wydłużenie wieku emerytalnego).
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Jednocześnie zdawano sobie sprawę, że realizacja tych warunków będzie bardzo 
trudna do spełnienia i będzie się wiązać z dalszym obniżeniem bezpieczeństwa socjal-
nego większości społeczeństw zadłużonych państw zabiegających o pomoc fi nansową. 

Wielu Irlandczyków, Greków, Portugalczyków, Włochów czy Hiszpanów za 
kolejne cięcia w sferze budżetowej swoich rządów obarczało odpowiedzialnością 
rząd niemiecki, który uzależniał udzielenie kolejnych transz pomocy zadłużonym 
państwom strefy euro od spełnienia rygorystycznych warunków dotyczących pakie-
tów oszczędnościowych i zachęcał rządy pozostałych państw do realizacji programów 
oszczędnościowych, oznaczających „politykę zaciskania pasa”. Kanclerz A. Merkel 
zdecydowanie odrzucała propozycję zadłużonych państw strefy euro natychmiasto-
wego wprowadzenia eurobonów, które w Niemczech były traktowane jako niebez-
pieczny instrument „uwspólnotowienia długów” w strefi e euro27.

Pojawiały się opinie, że Niemcy wymuszając korzystne dla siebie rozwiązania, 
zapominają o kulturze kompromisu oraz wysłuchaniu racji innych28. Wzmocniło to 
znacznie postawy niechęci wobec Niemiec. Faktem było, że rząd kanclerz A. Merkel 
wykazał się w latach 2010–2013 dużą determinacją w forsowaniu stanowiska, iż nie-
mieckie propozycje rozwiązania kryzysu w strefi e euro są najlepsze, a Niemcy jako 
najsilniejsze gospodarczo i politycznie państwo Europy powinny wywierać najwięk-
szy wpływ na kształt UE. Tym samym wzmocniona została opinia, że Niemcy chcą 
narzucić pozostałym państwom swój model integracji. 

Kanclerz A. Merkel odchodziła stopniowo w polityce zagranicznej, podobnie jak 
to czynił wcześniej rząd G. Schrödera, od polityki ograniczania i powściągliwości 
realizowanej przez rząd H. Kohla. W ocenie Jürgena Habermasa, wizja „europejskiej 
misji” nastawionych na współpracę Niemiec, jaką kierował się Hans-Dietrich Gen-
scher, ustępuje nieskrywanej chęci przywództwa „europejskich Niemiec w ukształ-
towanej na niemiecką modłę Europie”29. Cytowany już Ulrich Beck stawiał pytanie, 
czy „uratowana” Unia nie stanie się imperium europejskim z niemiecką pieczęcią 
(niemieckim euronacjonalizmem)?30. Ten sam autor pisał, że „za granicą Merkel budzi 
strach, ale w kraju jest kochana właśnie za to, że inne narody boją się Niemców. Bru-
talny neoliberalizm dla świata zewnętrznego, akceptacja dla socjaldemokratycznych 
idei w kraju – to zwycięski przepis, który pozwala Merkel wciąż wzmacniać pozycję 
Niemiec i jej samej”31. Należy bowiem nadmienić, że w roku 2013, roku wyborów 
do Bundestagu, rząd kanclerz Merkel zapowiedział złagodzenie niektórych, wcześniej 
wprowadzonych w RFN reform neoliberalnych.

27 E. Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie…, s. 85.
28 B. Koszel, Mocarstwowe aspiracje Niemiec…, s. 39.
29 J. Habermas, Pakt dla Europy czy przeciw Europie?... Zob. H. Wagner, Jürgen Habermas – seine 

vision von Europa, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 3.
30 U. Beck, Europe’s Crisis is an Opportunity for Democracy, www.guardian.co.uk/commentis-

free/2011/nov/28/europe-crisi-opportunity-democracy?INTCMP=SRCH) (14.05.2013).
31 U. Beck, Zwycięstwo merkiawelizmu, „Polityka” 2013, nr 28.
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Kolejne reformy strefy euro wzmacniały rolę Niemiec jako głównego decydenta 
unijnego. Marek A. Cichocki pisał, że to już nie proces integracji określa niemiecką 
drogę rozwoju, ale niemieckie potrzeby zaczynają kształtować perspektywy dalszej 
integracji32. Jednocześnie były minister spraw zagranicznych Niemiec, Joschka Fischer, 
argumentował, że wszelkie próby ustanowienia niemieckiej hegemonii są z góry ska-
zane na niepowodzenie33. Natomiast były prezydent RFN Richard von Weizsäcker 
mówił w jednym z wywiadów, że Niemcy są dobrym wzorem, „ale to nie znaczy, że 
dążymy do osiągnięcia dominującej roli w Europie i że mamy do niej predyspozy-
cje. Nasza główna odpowiedzialność leży we wspólnych europejskich instytucjach”34.

W okresie kryzysu eurogrupy najważniejsze decyzje zapadały w czasie dwustron-
nych spotkań kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarko-
zy’ego, z wiodącą rolą kanclerz RFN35. Po objęciu funkcji prezydenta Francji przez 
przedstawiciela Partii Socjalistycznej, François Hollande’a współpraca niemiecko-
-francuska w rozwiązywaniu kryzysu strefy euro uległa znacznemu osłabieniu, ze 
względu na wzrost różnic w prezentowanych przez obie strony stanowiskach w tej 
kwestii36. Wypracowane w czasie rozmów niemiecko-francuskich ustalenia zazwyczaj 
przyjmowane były na kolejnych szczytach unijnych. Przeforsowanie przez kanclerz 
A. Merkel Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej 
i Walutowej (tzw. paktu fi skalnego), postrzeganego jako początek unii fi skalnej, która 
ma być dopełnieniem unii walutowej, oznaczało de facto osłabienie instytucji unij-
nych, mających za zadanie dbanie o interesy wspólnotowe oraz wzmocnienie roli 
Niemiec i w mniejszym stopniu Francji. Pakt fi skalny był umową międzyrządową. 

32 M.A. Cichocki, Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie, „Analizy Natolińskie” 2012, nr 2, 
s. 5–6, http:www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_2_2012.pdf (02.05.2013).

33 „Der Spiegel” z 21 grudnia 2012 r.
34 Nie bójcie się Niemiec. Wywiad z byłym prezydentem RFN, Richardem von Weizsäckerem, „Europa” 

dodatek do „Gazeta Wyborcza” z 11 września 2013 r.
35 Dominujący wpływ kanclerz RFN, A. Merkel i prezydenta Francji, N. Sarkozy’ego na reformowa-

nie strefy euro zaczęto określać terminem „Merkozy”. Zob. „Merkozy”: Berlin und Paris übernehmen die 
Führung, „Frankfurter Algemeine Zeitung” z 2 grudnia 2011 r. Nie znaczy to jednak, że także w owym 
czasie między Niemcami i Francją nie występowały różnice interesów w kwestii przyczyn i sposobów roz-
wiązania kryzysu w strefi e euro (np. w rozwiązaniu kryzysu Europejskiego Banku Centralnego), a szerzej 
rozbieżności interesów gospodarczych i politycznych. Francja miała defi cyt w handlu z Niemcami. Grupy 
rządzące Francji uważały, że ekspansja gospodarcza Niemiec to jedna z istotnych przyczyn kryzysu fi nanso-
wego w strefi e euro. Strona francuska proponowała, by Niemcy ograniczyły swoją politykę pro eksportową 
i skoncentrowały się na zwiększaniu popytu wewnętrznego. Zob. EU-Wirtschaftpolitik. Frankreich drängt 
Deutsche zu Export-Fair-play, „Spiegel” z 15 marca 2010 r. Pod koniec 2013 r. Komisja Europejska posta-
nowiła zbadać, czy nadwyżka handlowa Niemiec nie szkodzi gospodarce UE, a zwłaszcza eurolandu.

36 Nowa grupa rządząca we Francji z prezydentem François Hollandem na czele, występowała prze-
ciwko nazbyt daleko idącej niemieckiej strategii oszczędności bez uwzględniania kosztów społecznych 
takich działań. Krytycznie oceniała dotychczasowy brak skutecznych działań zmierzających do pobudze-
nia wzrostu gospodarczego państw strefy euro i zmniejszenia bezrobocia. Zob. J. Ciesielska-Klikowska, 
Niemiecko-francuski tandem w XXI wieku – wyzwania, problemy, punkty sporne, „Biuletyn Niemiecki” 
2013, nr 37.



142 Mieczysław Stolarczyk

Międzyrządowy charakter tego paktu oznaczał, że w jego realizacji główną rolę odgry-
wać będą rządy państw członkowskich, w tym przede wszystkim RFN i Francja, a nie 
instytucje unijne, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Trybunał 
Sprawiedliwości, które były do tej pory traktowane jako najlepszy gwarant i prze-
ciwwaga dla potęgi największych państw UE. Obawiano się, że w nowym systemie 
wzrośnie znaczenie Rady Europejskiej, organu międzyrządowego. Stosunkowo szybko 
okazało się, że wbrew oczekiwaniom rządu RFN, wejście w życie paktu fi skalnego 
z dniem 1 stycznia 2013 r. nie przyczyniło się, w takim stopniu, jak się tego spodzie-
wano, do przezwyciężenia kryzysu zadłużenia i stabilizacji w strefi e euro37.

Wyraźne też były w owym czasie działania Niemiec i Francji zmierzające do 
osłabienia pozycji przewodniczącego Rady Europejskiej. Z tych względów pojawiły 
się nawet opinie, że Niemcy, wbrew deklaracjom niektórych polityków tego kraju, 
odchodzą od wspierania polityki wspólnotowej w UE (np. wspierając alternatywny 
wobec systemu unijnego system zarządzania strefą euro – budżet i parlament dla 
strefy euro), i pójdą w najbliższej przyszłości nową własną drogą (Sonderweg)38. 
W tym kontekście deklaracje ministra spraw zagranicznych RFN, Guido Westerwelle, 
o konieczności pogłębienia integracji w kierunku federacyjnym, interpretowane były 
niekiedy jako sposób na zmniejszenie obaw przed wzrostem roli Niemiec w UE39. 
Wbrew deklaracjom niektórych polityków niemieckich, w polityce integracyjnej Nie-
miec w ostatnich latach wzmocniona została tendencja suwerenistyczna, wyrastająca 
z priorytetowego traktowania niemieckich interesów narodowych kosztem zasady
wspólnotowej internacjonalizacji40.

W kontekście wzrostu roli Niemiec w UE istotny dylemat polityki niemieckiej 
i integracyjnej Polski, jak i polityki innych państw, zawierał się w odpowiedzi na 
następujące pytania: aprobować i wspierać wzrost roli Niemiec w UE czy obawiać 
się tego wzrostu i podejmować działania zmierzające do osłabienia tej roli? Popierać 
niemieckie propozycje rozwiązania kryzysu w strefi e euro czy też opowiadać się za 
innymi rozwiązaniami?

W kluczowej sprawie, obrony czy akceptacji dla rozpadu eurolandu (w odnie-
sieniu do całej eurogrupy lub tylko opuszczenia jej przez jedno bądź kilka państw), 

37 E. Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro…, s. 83.
38 M.A. Cichocki, Przekładanie zwrotnic, „Rzeczpospolita” z 25–26 lutego 2012 r.
39 Obawy przed dominacją Niemiec wzmacniały w omawianym okresie także takie propozycje nie-

których polityków niemieckich, jak postulat powołania rządu strefy euro (eurogabinetu), czy propozycja 
powołania komisarza, mającego kontrolować politykę oszczędnościową Grecji. Obok tego, ważną rolę we 
wzroście nastrojów antyniemieckich w znacznej części krajów UE, ponownie zaczęły odgrywać zaszłości 
historyczne.

40 Przykładem eksponowania narodowych interesów niemieckich w procesie integracji europejskiej 
były argumenty użyte przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
Traktatu z Lizbony. Zob. Z. Czachór, Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej, „Sprawy Mię-
dzynarodowe” 2010, nr 2, s. 34–36. Zob. W. Weidenfeld, Die neue deutsche Europapolitik, w: R. Meier-
-Walser, A. Wolf (red.), Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland...
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stanowisko rządów Niemiec i Polski charakteryzowało się dużym stopniem zbieżności. 
Sprowadzało się ono do obrony strefy euro. Nie było już takiej zgodności w kwestii 
przyczyn kryzysu fi nansowego w strefi e euro. Faktem było, że mimo odpowiednich 
zapisów Traktatu z Maastricht, państwa członkowskie strefy euro, w tym Niemcy, 
notorycznie przekraczały 3% próg defi cytu budżetowego41. Zarówno w Niemczech, 
jak i w innych państwach pojawiały się opinie, że jedną z istotnych przyczyn kry-
zysu fi nansowego w strefi e euro jest ekspansja gospodarcza Niemiec, nazbyt pro-
eksportowa polityka gospodarcza tego kraju i nazbyt niski popyt wewnętrzny. Z tego 
właśnie względu Joseph E. Stiglitz, amerykański noblista w dziedzinie ekonomii, 
stwierdził w jednym z wywiadów, że „Grecy zostali ukarani za niemieckie grzechy”42. 
Znany ekonomista niemiecki i były niemiecki wiceminister fi nansów Heiner Flassbeck 
argumentował, że jeżeli się nie zmieni polityka gospodarcza Niemiec, to za 2–3 lata 
„euro będzie trupem”43. Peer Steinbrück, były minister fi nansów w rządzie CDU-SPD 
w latach 2005–2009 i kandydat SPD na kanclerza Niemiec w wyborach do Bunde-
stagu w 2013 r. wskazywał w jednym z wywiadów, że aby skutecznie walczyć z kry-
zysem, potrzeba wielu lekarstw, a walka z nadmiernym zadłużeniem to tylko jedno 
z nich44. Pewna modyfi kacja niemieckiego stanowiska w omawianej sprawie nastą-
piła jesienią 2013 r. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD z 27 listopada 2013 r. 
znajduje się m.in. następujący zapis: „Trwałe wyjście z kryzysu wymaga szerokich 
działań politycznych w kierunku ustanowienia reform strukturalnych dla osiągnięcia 
większej zdolności konkurencyjnej poprzez powiązanie ścisłej i zrównoważonej kon-
solidacji budżetów z inwestycjami przyszłościowymi, wzrostem i wyważonym spo-
łecznie zatrudnieniem”45. 

W wyniku przeprowadzonych 22 września 2013 r. wyborów do Bundestagu 
w RFN został powołany nowy rząd (17 grudnia 2013 r.), tzw. wielkiej koalicji CDU/
CSU i SPD. Funkcje kanclerza ponownie objęła A. Merkel, która deklarowała konty-
nuację polityki zmierzającej do utrzymania i wzmocnienia strefy euro, m.in. poprzez 
wypracowanie i wdrożenie ostatecznego kształtu unii bankowej. Kanclerz A. Mer-
kel, w swoim wystąpieniu w Bundestagu (18 grudnia 2013 r.) ogłosiła plan reform, 
które miałyby ostatecznie zapewnić stabilność europejskiej waluty. Głównym ele-
mentem tego planu było przejęcie przez Brukselę większej kontroli nad budżetami 

41 Do momentu wybuchu kryzysu w 2008 r. limit 3% PKB defi cytu budżetowego został przekroczony 
przez Niemcy cztery razy.

42 Kto drukuje, ten żyje, „Polityka” 2013, nr 31.
43 Rozbić skarbonki! Rozmowa z niemieckim ekonomistą, Heinerem Flassbeckiem, „Polityka” 2013, 

nr 28. H. Flassbeck mówił, że RFN swoją polityką, wbrew ustaleniom międzynarodowym, niszcząc swój 
popyt wewnętrzny, poprzez politykę zamrożenia płac, przy szybkim wzroście wydajności pracy, prowadziła 
do rosnącej nadwyżki produkcji nad płacami i powodowała gwałtowny wzrost konkurencyjności. Taka 
polityka Niemiec spowodowała nierównowagę w Unii i kłopoty pozostałych krajów, które nie są w stanie 
przeciwstawić się defi cytowi w obrocie z Niemcami.

44 Europa będzie żyła. Rozmowa z Peerem Steinbrückiem, „Gazeta Wyborcza” z 17 maja 2013 r. 
45 E. Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie…, s. 228.
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narodowymi, co wymagałoby zmiany traktatów europejskich46. Propozycja te spotkała 
się jednakże ze sprzeciwem wielu państw członkowskich UE, m.in. ze względu na 
obawy o nazbyt daleko idącą ingerencję Komisji Europejskiej w uprawnienia parla-
mentów narodowych.

 3. Zbieżność stanowisk Polski i Niemiec
wobec sposobów rozwiązania kryzysu strefy euro

Przedstawiciele rządów Niemiec i Polski zdecydowanie opowiadali się nie tylko za 
niedopuszczeniem do rozpadu unii gospodarczo-walutowej, chociaż niekiedy dopusz-
czano scenariusz jej opuszczenia przez jedno czy nawet kilka najbardziej zadłużonych 
państw47, ale także za jej wzmocnieniem. Wskazywali na implikacje rozpadu strefy 
euro zarówno natury politycznej oraz w dziedzinie klasycznie pojmowanego bezpie-
czeństwa, jak i na następstwa o charakterze ekonomicznym48. Na katastrofalne skutki 
upadku euro dla pokoju w Europie zwracała uwagę kanclerz A. Merkel, w wystąpieniu 
w Bundestagu 26 października 2011 r.49 Również zdaniem polskiego ministra spraw 
zagranicznych, Radosława Sikorskiego, upadek strefy euro byłby największym zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Polski i Europy50. W tym kontekście zasadnie 
przypominano, zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej, że głównym politycz-
nym motywem i celem integracji zachodnioeuropejskiej po II wojnie światowej było 

46 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 19./20. Dezember, 
www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2013-12-18-regierungserklaerung-bk-er.html 
(14.08.2014).

47 Na początku listopada 2011 r. kanclerz Niemiec A. Merkel i prezydent Francji N. Sarkozy zagrozili 
Grecji, że może zostać wykluczona ze strefy euro, jeśli Grecy odrzucą w referendum drugi pakiet pomo-
cowy dla tego kraju, łączący się z kolejnymi ostrymi programami oszczędnościowymi. Referendum zostało 
odwołane, ale stworzony został precedens – użycie groźby „wyrzucenia” z eurolandu, zastosowane przez 
przedstawicieli państw odgrywających role liderów Unii Europejskiej.

48 W obszarze implikacji rozpadu strefy euro o charakterze ekonomicznym podkreślano zazwyczaj 
masowe bankructwa, olbrzymie bezrobocie oraz duży spadek dochodów w państwach, które opuściłyby 
strefę euro. Podobne konsekwencje, chociaż w mniejszej skali, miały dotyczyć nie tylko pozostałych państw 
członkowskich UE, ale także gospodarek innych państw ściśle powiązanych z gospodarką unijną. Z raportu 
przygotowanego pod koniec 2011 r. przez ekonomistów banku ING wynikało, że w pierwszym roku po 
rozpadzie strefy euro, PKB państw strefy euro spadłoby o niemal 9%, a w kolejnym roku o dalsze 2,2%. 
Zdaniem ING, spadek PKB w RFN w pierwszym roku wynosiłby 7,4%, a w Polsce 6,6%. L. Baj, Straszne 
życie bez euro, „Gazeta Wyborcza” z 3–4 grudnia 2011 r.; E. Głapiak, Rozpad strefy euro będzie drogo 
kosztował całą Unię, „Rzeczpospolita” z 3–4 grudnia 2011 r.

49 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin vor dem Deutschen Bunde-
stag, www.euractiv.de/fi nanzen-und-wachsten/artikel/merkels-euro-rede-scheitert-der-euro-dann-scheitert-
europa-005550 (05.04.2013). Podobnej argumentacji użył we wrześniu 2011 r. polski minister fi nansów, 
Janusz Rostowski, w przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.

50 R. Sikorski, Schyłek Unii nie jest przesądzony, „Gazeta Wyborcza” z 30 listopada 2011 r.



145Wzrost międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro

zachowanie i umacnianie pokoju i stworzenie skutecznych mechanizmów kompromi-
sowego rozwiązywania sporów powstających na tle występowania, obok zbieżnych, 
także odmiennych czy nawet sprzecznych interesów narodowych i państwowych51.

Zarówno wśród polskich, jak i niemieckich zwolenników dalszego rozwoju pro-
cesu integracji europejskiej eksponowane były pesymistyczne scenariusze dotyczące 
konsekwencji rozpadu euro. Natomiast zwolennicy dezintegracji, tak w Polsce jak 
i w RFN, wskazywali na pozytywne, w ich ocenie, implikacje wycofania się z nazbyt 
kosztownego i nieudanego projektu unii walutowej (skazanego na porażkę) i optowali 
za cofnięciem integracji do punktu wyjścia sprzed podpisania Traktatu z Maastricht52. 
Jednakże należy podkreślić, że zarówno wśród polskich elit politycznych, a tym bar-
dziej wśród niemieckich, stanowiska aprobujące rozpad strefy euro należały do zde-
cydowanej mniejszości. Inaczej sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o szeroko rozumianą 
niemiecką i polską opinię publiczną w kwestii jej oceny udziału Niemiec i Polski 
w strefi e euro. 

Kryzys unii gospodarczo-walutowej, najbardziej ambitnego, do tej pory, przedsię-
wzięcia integracyjnego, oraz podejmowane środki do jego przezwyciężenia, wzmoc-
niły defi cyt demokracji w UE i postawy eurosceptyczne w społeczeństwach państw 
członkowskich UE53. W niemieckim sondażu z maja 2012 r. prawie 50% responden-
tów stwierdziło, że wprowadzenie euro było błędem54, ale z badań sondażowych prze-
prowadzonych w kwietniu 2013 r. wynika, że aż dwie trzecie Niemców chce utrzyma-
nia euro. Jednakże w tym samym roku tylko około 30% Niemców uważało, że Grecja 

51 Zob. K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011.
52 P. Gabryel, Jak leczyć europejską chorobę, „Rzeczpospolita” z 1 października 2011 r.; T. Wróblew-

ski, Koszty rozpadu, koszty reanimacji, „Rzeczpospolita” z 10–11 grudnia 2011 r.; A. Halesiak, Euro – kosz-
towny gadżet, „Rzeczpospolita” z 21 lutego 2012 r. Szerzej na ten temat zob. J. Kloczkowski, O. Krutilek, 
A. Wołek (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012. Były członek zarządu niemieckiego Bundesbanku, 
Thilo Sarrazin, w swojej książce Europa nie potrzebuje euro pisał m.in., że nadszedł już czas zakończyć 
odkupywanie niemieckich win za Holocaust i zaprzestać pomagania krajom, które same zapędziły się na 
skraj bankructwa. T. Sarrazin, Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die 
Krise gefűhrt hat, Münschen 2012.

53 M. Leonard i J.I. Torreblanca pisali: „Od nadejścia kryzysu obywatele państw wierzycielskich prze-
stali godzić się na fi nansowanie długów innych krajów, jeśli nie będą istnieć mechanizmy kontrolowania ich 
wydatków. Przez zawarcie paktu fi skalnego i wysuwanie za pośrednictwem Europejskiego Banku Central-
nego żądań przeprowadzenia gruntownych reform polityki wewnętrznej w krajach zadłużonych eurokraci 
przekroczyli symboliczne granice suwerenności narodowej i zajęli się takimi sprawami, jak emerytury, 
podatki, wynagrodzenia, rynek pracy i zatrudnienie w budżetówce. To dziedziny kluczowe dla funkcjono-
wania państw opiekuńczych, a zarazem kwestie decydujące o poczuciu tożsamości narodowej”. M. Leonard, 
J.I. Torreblanca, Unio, zacznij lepiej traktować ludzi, „Gazeta Wyborcza” z 27–28 kwietnia 2013 r.

54 T.G. Ash, Kryzys Europy…, s. 26. Również w społeczeństwie polskim w ostatnich latach znacznie 
zwiększyła się liczba osób opowiadających się przeciwko przystąpieniu Polski do strefy euro. W 2002 r. 
64% Polaków opowiadało się za przyjęciem wspólnej waluty euro, w styczniu 2012 r. 60% było przeciwko 
jej przyjęciu. Jednocześnie w tym samym czasie, w styczniu 2012 r. za członkostwem Polski w UE opowia-
dało się 81% ankietowanych. W. Szacki, Polacy za Unią – rozważnie i romantycznie, „Gazeta Wyborcza” 
z 15 lutego 2012 r.
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powinna pozostać w strefi e euro, a za jej wyjściem było ponad 50% ankietowanych. 
Jednym z przejawów postaw eurosceptycznych wśród Niemców było powołanie na 
początku 2013 r. ugrupowania politycznego „Alternatywa dla Niemiec” (Alternative 
für Deutschland). Głównym postulatem tego ugrupowania, formułowanym w czasie 
trwającej w 2013 r. kampanii wyborczej do Bundestagu, było wyjście Niemiec ze 
strefy euro i ponowne wprowadzenie marki. Liderzy tego ugrupowania podkreślali, 
że nikt nigdy Niemców nie pytał, czy chcą euro (porozumienie elit ponad głowami 
społeczeństwa). W tym kontekście pojawia się uzasadnione pytanie: w jakim stop-
niu postawy eurosceptyczne, jeśli będą nadal narastać w społeczeństwie niemieckim, 
wpłyną na dotychczasową politykę integracyjną rządu RFN?. Czy nie dojdzie wśród 
niemieckich elit politycznych do zniechęcenia europejskim projektem integracyjnym? 
Jednocześnie należy podkreślić, że postawy eurosceptyczne są w Niemczech zdecydo-
wanie słabsze niż w wielu innych państwach członkowskich UE. Z jednego z badań 
sondażowych przeprowadzonych w maju 2013 r. wynikało, że w Hiszpanii, gdzie 
jeszcze sześć lat temu poparcie dla integracji w ramach UE wynosiło 80%, w poło-
wie 2013 r. UE pozytywnie oceniło tylko 46% badanych. We Francji poparcie dla UE 
wynosiło 41%, w Czechach 38%, a w Grecji 33%. Większość Brytyjczyków chciała 
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Z tego samego sondażu wynikało, że 68% Polaków 
i 60% Niemców pozytywnie oceniało UE55. Z badań przeprowadzonych w czerwcu 
2013 r. wynikało, że aż 76% Polaków pozytywnie ocenia UE. Natomiast z sondażu 
przeprowadzonego w sierpniu 2013 r. wynikało, że tylko 30% ankietowanych Pola-
ków było zwolennikami wprowadzenia w Polsce euro, a przeciwko takiemu roz-
wiązaniu opowiadało się 58% badanych56. Natomiast z sondażu przeprowadzonego 
pod koniec 2013 r. przez tygodnik „The Observer” wynikało, że tylko 26% Brytyj-
czyków ocenia UE pozytywnie, a aż 42% negatywnie; w Polsce 62% ankietowa-
nych oceniało UE pozytywnie, a 13% negatywnie; w Niemczech 55% badanych oce-
niało Unię pozytywnie, a 17% negatywnie; we Francji 36% było ocen pozytywnych
i 34% ocen negatywnych57.

Mimo wzrostu obaw, zarówno w samych Niemczech jak i w innych państwach 
europejskich, przed nadmiernie wzmocnioną rolą Niemiec w czasie trwającego kry-
zysu strefy euro, po stronie rządu polskiego pojawiały się głosy zachęty, kierowane 
pod adresem grup rządzących RFN, do większej aktywności RFN i brania większej 
odpowiedzialności przez to państwo za sprawy UE. Minister spraw zagranicznych 
Polski, Radosław Sikorski, w wystąpieniu w Niemieckim Towarzystwie Polityki 
Zagranicznej w Berlinie (28 listopada 2011 r.), wezwał Niemcy do przywództwa, 
ale nie dominacji, by pomogły strefi e euro przetrwać i prosperować, by przewodziły 

55 Zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Zachod-nie-chce-Unii-Europejskiej-Gwaltowny-spade
k-poparcia-dla-integracji,wid,15686214,wiadomosc.html?ticaid=111cdd (08.12.2013). 

56 Zob. www.stefczyk.info/wiadomosci/raporty-stefczyk-info/polacy-nie-chca-przyjecia-euro, 
8306987339 (08.12.2013).

57 M. Czarnecki, Brytyjczycy ostrożni i nieufni wobec Unii, „Gazeta Wyborcza” z 3 grudnia 2013 r.
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reformom w UE. Minister Sikorski stwierdził też, że zapewne jest pierwszym w histo-
rii ministrem spraw zagranicznych Polski, który powie: „mniej zaczynam się obawiać 
niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności”58. Dalej stwierdził: „nie możecie 
sobie pozwolić na porażkę przywództwa. Nie możecie dominować, lecz macie prze-
wodzić reformom. Jeżeli włączycie nas w proces podejmowania decyzji, możecie 
liczyć na wsparcie ze strony Polski”59. Ten postulat włączenia Polski w proces decy-
zyjny interpretowano jako warunkową akceptację Polski dla przywództwa Niemiec 
w nowej UE. Jan Barcz zwracał uwagę, że stwierdzenie polskiego ministra spraw 
zagranicznych: „mniej zaczynam się obawiać niemieckiej potęgi niż bezczynności” 
odnosi się do Niemiec działających w ramach procesu integracji europejskiej (Unii 
Europejskiej). Inaczej mogłaby ona brzmieć w renacjonalizowanej, ogarniętej frag-
mentaryzacją Unii60. W innym wystąpieniu minister Sikorski mówił o poparciu Pol-
ski dla przywództwa Niemiec w Europie w ramach mechanizmu konsultacji, na który 
państwa członkowskie, a więc także Polska, mają wpływ. Nie było już tej akceptacji 
dla przywództwa Niemiec realizowanego „metodami tradycyjnymi”61. Oświadczenie 
ministra Sikorskiego było cenne dla strony niemieckiej, krytykowanej za unilateralne 
działania i nadmierny wzrost roli Niemiec w czasie kryzysu strefy euro. Stanowisko 
polskiego ministra spraw zagranicznych w znacznym stopniu uwiarygodniało politykę 
niemiecką i niejako po części legitymizowało ich przywództwo w Europie, co dla 
strony niemieckiej, krytykowanej przez znaczną część społeczeństw strefy euro, było 
tym ważniejsze, że to poparcie pochodziło ze strony państwa szczególnie doświad-
czonego przez niemiecki ekspansjonizm62. 

Wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie spotkało się z pozytywną oceną 
w Niemczech oraz ze zdecydowaną krytyką ze strony części polskich narodowo-kon-
serwatywnych ugrupowań opozycyjnych, szczególnie ze strony kierownictwa partii 
Prawa i Sprawiedliwość63 oraz znacznej części publicystów i analityków wspierają-
cych tę partię. Pojawiły się nawet głosy, że jest to kolejny przejaw polityki rządu PO/
PSL, zmierzającej do dobrowolnej satelizacji Polski przez Niemcy64. W tym kontek-
ście zasadne wydawały się pytania: czy Polska nie angażuje się nazbyt jednostronnie 
po stronie Niemiec, popierając ich decydującą rolę w rozwiązaniu kryzysu strefy euro? 

58 Polska a przyszłość Europy. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, 
Berlin, 28 listopada 2011 r. „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 1, s. 103.

59 Ibidem.
60 J. Barcz, Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 1, 

s. 109.
61 Informacja ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, na temat polityki zagra-

nicznej Polski w 2011 roku (16 marca 2011 r.), s. 9–10, msz.qov.pl.
62 Polska–Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy opinie elit, perspektywy…, s. 16.
63 J. Kaczyński, Nie odtwarzajmy Cesarstwa Niemieckiego…
64 M. Magierowski, W roli przyzwoitki, „Uważam Rze” z 5–11 grudnia 2011 r.; B. Wildstein, Cena wol-

ności, „Uważam Rze” z 5–11 grudnia 2011 r.; Ł. Warzecha, Satelita Niemiec, „Rzeczpospolita” z 3 kwietnia 
2012 r.; Zabójcza federalizacja. Rozmowa z Jadwigą Staniszkis, „Rzeczpospolita” z 1 grudnia 2011 r.
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Czy polski minister spraw zagranicznych nie nazbyt gorliwie legitymizował (sankcjo-
nował) wzrost hegemonii Niemiec w Europie? Nawet jeśli jest to hegemonia mimo 
woli, do której elity polityczne Niemiec nie były przygotowane.

W istotnym sporze występującym wśród państw członkowskich strefy euro co do 
sposobów przezwyciężenia kryzysu fi nansowego, z jednej strony między Niemcami 
i państwami popierającymi niemiecką politykę oszczędności (Północ), a z drugiej 
Francją, od chwili objęcia urzędu prezydenta przez François Hollande’a65, i państwami 
opowiadającymi się za realizacją przedsięwzięć, mających na celu przede wszyst-
kim pobudzenie wzrostu gospodarczego (Południe – blok romański, Francja, Włochy, 
Hiszpania), rząd RP zajmował stanowisko pośrednie66. Warto odnotować, że Między-
narodowy Fundusz Walutowy w czerwcu 2013 r. uznał, iż narzucona przez Niemcy 
polityka drastycznych oszczędności niepotrzebnie doprowadziła do bezprecedenso-
wego kryzysu w Grecji, Portugalii i Hiszpanii, spychając na skraj ubóstwa miliony 
obywateli tych krajów67. 

W stanowisku rządów Polski i Niemiec w kwestii środków, które należy zasto-
sować, by przezwyciężyć kryzys w strefi e euro, obok zbieżnych propozycji, występo-
wały także znaczne w tym względzie rozbieżności. Znalazło to swoje potwierdzenie 
w exposé ministra R. Sikorskiego, wygłoszonym w Sejmie 20 marca 2013 r. Polski 
minister spraw zagranicznych stwierdził m.in., że „z Niemcami mamy wspólną, stra-
tegiczną wizję przyszłości Unii oraz podobne recepty na wyjście z kryzysu”68. Rządy 
Polski i Niemiec opowiadały się za pogłębieniem integracji europejskiej. Jednakże 
w kwestiach bardziej szczegółowych z tym związanych, w stanowiskach obu rzą-
dów uwidoczniły się różnice. Zaproponowany i przeforsowany przez Niemcy pakt 
fi skalny oraz ich poparcie dla unii bankowej69 były traktowane przez grupy rządzące 
tego kraju nie tylko jako środki mające na celu zapewnienie stabilności strefy euro, 
ale także jako ważne kroki w kierunku pogłębienia integracji fi nansowej i monetar-
nej oraz zbliżenie się do budowy unii politycznej. Rząd premiera Donalda Tuska, 
w przeciwieństwie do największej polskiej partii opozycyjnej, popierał te inicjatywy. 

65 Szerzej zob. J. Ciesielska-Klikowska, Niemiecko-francuski tandem w XXI wieku …
66 Wywiad z Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych Polski, „Gazeta Wyborcza” 

z 18 października 2012 r. W tym samym czasie w Polsce, jak i wielu innych państwach, wskazywano na 
to, że europejski projekt integracyjny powinien zostać w większym stopniu nasycony wątkami społecznymi 
przez budowę wspólnej przestrzeni społecznej. Podkreślano, że należy zmniejszyć asymetrię pomiędzy eko-
nomicznymi i społecznymi celami integracji w ramach UE, zapewnić większą równowagę pomiędzy celami 
gospodarczymi i społecznymi. Zob. W. Anioł, Europa socjalna „in statu nascendi”, w: W. Anioł, M. Dusz-
czyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011, s. 21 i nast.

67 J. Bielecki, Dwie miary Angeli Merkel, „Gazeta Wyborcza” z 21 czerwiec 2013 r. 
68 Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, 

s. 11, msz.gov.pl.
69 W 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie unii bankowej, która miałaby przyczynić 

się do przywrócenia zaufania do euro i ograniczenia ryzyk wystąpienia kryzysów bankowych w przyszłości. 
Zob. J. Pera, Unia Bankowa – korzyści i zagrożenia dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 
2013, nr 4.
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Polska podpisała pakt fi skalny, dążąc do realizacji celu strategicznego na kierunku 
unijnym „silnej Polski w silnej Unii Europejskiej”70. Przedstawiciele polskiego rządu 
potwierdzali wolę realizacji w przyszłości przyjętego przez Polskę w traktacie akce-
syjnym z UE zobowiązania przystąpienia do unii gospodarczo-walutowej, w korzyst-
nych dla polskiej gospodarki warunkach, by w ten sposób znaleźć się w pierwszym 
kręgu integracji i by móc współdecydować o kluczowych dla „rdzenia integracji” 
sprawach. W Priorytetach polskiej polityki zagranicznej 2012–2016 znajduje się zapis: 
„Istotne jest dążenie do głębszej integracji europejskiej – zarówno gospodarczej, jak 
i politycznej. Należy także wzmocnić instytucje europejskie, aby mogły skutecznie 
realizować powierzone im zadania. W koncepcji docelowej pożądane jest, aby Unia 
Europejska przybrała postać unii politycznej. Nie należy tej wizji traktować jako super 
państwa eliminującego gospodarcze czy tożsamościowe interesy poszczególnych
państw członkowskich”71.

Przedstawiciele rządu RP, popierając proponowane przez Niemcy środki prze-
zwyciężenia kryzysu w strefi e euro, dostrzegali także niekorzystne dla polskich inte-
resów ich implikacje, np. wzmocnienie zróżnicowanego poziomu integracji w UE72, 
integracji o różnych prędkościach73, w tym wykształcanie się oddzielnych od unijnych 
struktur dla strefy euro (eurogrupa – rada ministrów fi nansów krajów euro; euro-
budżet; europarlament; przewodniczący eurogrupy); renacjonalizację polityki naj-
większych państw UE74; zmniejszenie roli instytucji UE i rozwiązań wspólnotowych 
na rzecz wzrostu roli rządów państw najsilniejszych i rozwiązań międzyrządowych. 
Można przypuszczać, że to z tych właśnie względów, by zminimalizować niekorzystne 
dla Polski implikacje niektórych reform w strefi e euro, minister R. Sikorski popierał 

70 Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016 przyjęte przez Radę Ministrów w marcu 2012 
roku, s. 6, msz.gov.pl.

71 Ibidem, s. 8.
72 W kontekście kontrowersji, które wystąpiły między członkami UE w sprawie podpisania paktu 

fi skalnego, zasadne jest mówienie o UE trzech prędkości czy trzech kręgów integracji. W pierwszej grupie 
znajdują się państwa będące awangardą integracji, czyli kraje należące do strefy euro, chociaż i w tej gru-
pie występuje zróżnicowanie m.in. na państwa zabiegające o udzielenie im pomocy fi nansowej (Południe) 
i państwa udzielające takiej pomocy (Północ). W drugiej grupie znajdują się państwa członkowskie UE, 
które podpisały pakt fi skalny i chcą w przyszłości przystąpić do unii walutowej i fi skalnej (np. Polska). 
Natomiast w grupie trzeciej znajdują się państwa niezainteresowane pogłębieniem integracji i ściślejszą 
współpracą w wymienionych obszarach – przede wszystkim Wielka Brytania, która zazwyczaj starała się 
blokować pomysły głębszej integracji, ale jednocześnie chciała pozostawać jednym z najważniejszych 
ośrodków decyzyjnych Unii. Zob. A. Posener, Unerlässliche Europäer. Warum die EU auf Grossbritannien 
nicht verzichten kann?, „Internationale Politik” 2012, nr 2.

73 Kolejne rządy RP odrzucały koncepcję zamkniętego kręgu krajów decydujących się na wzmocnioną 
współpracę, która dla pozostałych państw mogłaby oznaczać członkostwo drugiej kategorii. Zob. M. Stolar-
czyk, Charakter polskiej eurodebaty nad przyszłością Unii Europejskiej, w: idem (red.), Unia Europejska 
i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006.

74 Były kanclerz RFN Helmut Schmidt i były prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing wspólnie 
zaapelowali do Europy o więcej solidarności i wyrazili niepokój wzrostem narodowego egoizmu. Schmidt 
und Giscard zur Euro-Krise, „Die Welt” z 25 sierpnia 2012 r. 
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rozwój UE w kierunku rozwiązań federacyjnych, co było istotnym zwrotem w dotych-
czasowej doktrynie integracyjnej Polski75. W cytowanym już wystąpieniu w Berlinie 
minister R. Sikorski opowiedział się za bardziej spójną Unią i jej rozwojem w kie-
runku „prawdziwej federacji”76, w tym za umocnieniem roli Komisji, zmniejszeniem 
liczby członków jej kolegium, dowartościowaniem Parlamentu Europejskiego, połą-
czeniem stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz 
wybór takiej osoby w bezpośrednich wyborach przez „lud europejski”77. Jego zda-
niem, w gestii państwa powinny pozostać m.in. takie prerogatywy, jak: tożsamość 
narodowa, religia, styl życia, moralność publiczna oraz stawki podatku dochodowego 
od osób prawnych i podatku VAT78. W jednym z wywiadów minister Sikorski, opo-
wiadając się za przyspieszeniem integracji UE w kierunku federacyjnym, zaznaczył, 
że państwa członkowskie „powinny mieć co najmniej tyle autonomii, ile mają stany 
USA. Edukacja, moralność publiczna, podatki dochodowe powinny być wyłączone 
spod władzy Unii”79. Pojawiało się zasadne pytanie: czy było to ofi cjalne stanowisko 
całego polskiego rządu i koalicji rządowej (PO/PSL), czy przede wszystkim autorskie 
stanowisko ministra Sikorskiego?

Chociaż integracja europejska nie rozwija się według jednego modelu80, należy 
odnotować, że w ostatnich latach zbliżyły się stanowiska Polski i Niemiec w kwestii 
popieranego przez rządy tych państw modelu integracji europejskiej. Warto przypo-
mnieć, że przez wiele dziesięcioleci polityka integracyjna RFN była postrzegana jako 
tego państwa członkowskiego WE i UE, które jest najbardziej przywiązane do modelu 
federacyjnego integracji. Natomiast kolejne rządy RP opowiadały się w poszczegól-
nych obszarach integracji zdecydowanie bardziej za modelem konfederalnym niż 
rozwiązaniami charakterystycznymi dla modelu federacyjnego. Wspomniane zbliże-
nie stanowisk Polski i Niemiec w kwestii modelu integracji europejskiej nastąpiło 
m.in. z tego względu, że w ostatnich latach rząd Polski zdecydowanie bardziej niż 
dotychczas, opowiada się za niektórymi rozwiązaniami zbliżonymi do rozwiązań 

75 Należy zaznaczyć, że żaden z ministrów spraw zagranicznych III RP nie wypowiedział się tak zde-
cydowanie za federacyjnym modelem rozwoju UE jak to uczynił minister R. Sikorski. Zob. M. Stolarczyk, 
Charakter polskiej eurodebaty…

76 Polska a przyszłość Unii Europejskiej. Przemówienie ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego, 
Berlin, 28 listopada 2011, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 1, s. 97.

77 Ibidem, s. 98–99.
78 Ibidem, s. 99. 
79 W Unii tyle autonomii, co w USA. Rozmowa z Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicz-

nych Polski, „Rzeczpospolita” z 28 listopada 2011 r. 
80 Mając na uwadze trzy główne modele (koncepcje) integracji międzynarodowej: federacyjną, funk-

cjonalną i międzyrządową (konfederacyjną), dotychczasowa praktyka integracji europejskiej w ramach WE 
i UE nie opierała się w sposób zdecydowany na jednej z nich. Uzasadnione jest stwierdzenie o występo-
waniu w tym zakresie rozwiązań hybrydowych, stosowaniu zróżnicowanych rozwiązań w poszczególnych 
obszarach integracji charakterystycznych dla wielu metod i teorii integracyjnych (pluralistyczna konwer-
gencja metod i teorii). Z. Czachór, Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej, „Sprawy 
Międzynarodowe” 2010, nr 2, s. 13.
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federacyjnych w UE, a w tym samym czasie zaangażowanie rządu kanclerz A. Mer-
kel w federacyjny projekt integracyjny, mimo składanych niekiedy profederacyjnych 
deklaracji, znacznie osłabło, w porównaniu do polityki integracyjnej wcześniejszych 
gabinetów RFN. Kolejne rządy A. Merkel były coraz mniej przywiązane do modelu 
federacyjnego81. Niemiecka kanclerz wskazywała na potrzebę realizacji rozwiązań 
pośrednich (model unijny) – między modelem wspólnotowym (federacyjnym), a mię-
dzyrządowym (konfederacyjnym)82. Natomiast były minister spraw zagranicznych 
Niemiec J. Fischer argumentował, że Unia będzie federalna albo żadna. „No bo co 
w zamian? Luźna konfederacja, czyli to, co mamy teraz? Takiej Unii nie da się utrzy-
mać na dłuższą metę. Alternatywą dla federacji może być też Unia oparta na hegemo-
nii, ale z taką Unią będę walczył”83.

Proponowane przez Niemcy środki, mające na celu przezwyciężenie kryzysu 
w strefi e euro, w tym przede wszystkim pakt fi skalny, oznaczały pogłębienie integra-
cji w strefi e euro. Jednakże można mieć wątpliwości, czy był to także krok w kierunku 
federalizacji i wzrostu obszaru „uwspólnotowienia” UE, czy raczej bardzo poważne 
przedsięwzięcie w kierunku „dewspólnotyzacji”? Jak już wspomniano, międzyrzą-
dowy charakter tego paktu oznacza, że dalsza integracja fi skalna w strefi e euro będzie 
miała miejsce poza unijnymi traktatami (nie będzie częścią prawa unijnego). Tym 
samym w jego realizacji główną rolę odgrywać będą rządy państw członkowskich, 
a nie instytucje unijne. W sprawach fi nansowych kluczową rolę zaczęła odgrywać 
pozbawiona formalnych kompetencji eurogrupa (spotkania ministrów fi nansów strefy 
euro). Z tego względu można uznać, że pakt fi skalny był krokiem w kierunku rena-
cjonalizacji polityki integracyjnej w UE, która rozmija się z ideą federalizmu europej-
skiego. Kryzys w UE wzmocnił rolę państw narodowych w procesie integracji euro-
pejskiej, przede wszystkim Niemiec. Tendencja ta pozostaje w sprzeczności z jedną 
z najważniejszych tez głoszonych przez zwolenników federalizmu o postępującym 
zmierzchu państwa narodowego.

Kryzys strefy euro wpłynął na znaczny wzrost roli Niemiec, konsekwentnie budu-
jących swoją pozycję głównego decydenta w UE, oraz na ponowne wyostrzenie pro-
blemu niemieckiego. W każdej konstelacji politycznej, jaka może powstać w bliż-
szej i w dalszej perspektywie w Europie i niezależnie od tego, jaki model integracji 
będzie dominował w praktyce integracji europejskiej, Niemcy będą miały możliwość 
zwiększania swojej pozycji międzynarodowej i swoich wpływów84. Wszystkie główne 
modele integracji europejskiej (federacyjny, funkcjonalny, konfederacyjny) sprzyjają, 

81 Jednym z powodów ewolucji stanowiska rządu niemieckiego w omawianej kwestii było zapewne 
to, że większość społeczeństwa niemieckiego, podobnie jak w przypadku społeczeństw pozostałych państw 
członkowskich, nie chciała federacji europejskiej i nie akceptowała projektów zmierzających do budowy 
Stanów Zjednoczonych Europy.

82 Polska–Niemcy: Partnerstwo dla Europy? …, s. 123.
83 Hegemon jest bez szans…
84 Zwracałem na to uwagę już w pierwszych latach po zjednoczeniu Niemiec. Zob. M. Stolarczyk, 

Podział i zjednoczenie Niemiec…, s. 244–245. 



152 Mieczysław Stolarczyk

choć w różnym stopniu, zwiększaniu ról międzynarodowych Niemiec. Model federa-
cyjny stwarza szansę na silniejsze zakotwiczenie Niemiec w strukturach ponadnarodo-
wych. Z punktu widzenia interesów Polski, i nie tylko Polski, nie ma rozsądnej alter-
natywy dla krępowania coraz silniejszych Niemiec w strukturach integracyjnych, pod 
warunkiem, że będą wzmacniane, a nie osłabiane struktury wspólnotowe. Z punktu 
widzenia potrzeby silnego zakotwiczenia Niemiec w strukturach integracyjnych za 
niekorzystny należy uznać występujący w ostatnich latach wzrost tendencji do rena-
cjonalizacji integracji, z coraz większą rolą państw najsilniejszych realizujących swoje 
partykularne (narodowe) interesy, kosztem słabszych partnerów. Realizacja scenariu-
sza integracji zbliżonego do koncepcji federacyjnej, co wiąże się także z kolejnym 
dobrowolnym przekazaniem atrybutów suwerenności, stwarza szansę na silniejsze 
zakotwiczenie Niemiec w strukturach integracyjnych niż realizacja rozwiązań zbliżo-
nych do modelu międzyrządowego (konfederalnego). W ramach modelu konfederal-
nego Niemcy będą miały większe możliwości swobodnego uprawiania polityki naro-
dowej. Ulrich Beck pisał, że europeizacja może przybrać dwie przeciwstawne formy, 
dwa rodzaje integracji i kooperacji: równouprawniony udział (oparty na wzajemności) 
albo hierarchiczną zależność (opartą na hegemonii Niemiec). W jego ocenie, w ostat-
nich latach wzmocniona została ta druga tendencja85. 

Polska ma stosunkowo skromne możliwości, tym bardziej gdy jest poza strefą 
euro, wpływania na politykę integracyjną Niemiec oraz na stopień wzrostu ich roli 
międzynarodowej. Jest to związane m.in. z dużymi asymetriami na korzyść Niemiec, 
jakie występują między Polską a Niemcami w szeroko rozumianej sile fi zycznej, jak 
i związanych z tym rolach międzynarodowych, pełnionych przez oba państwa (Polska 
państwo średniej wielkości, a Niemcy mocarstwo regionalne, a w płaszczyźnie gospo-
darczej mocarstwo globalne). Poparcie rządu polskiego kierowanego przez premiera 
Donalda Tuska dla niemieckich propozycji rozwiązania kryzysu w strefi e euro i pełna 
akceptacja dla przywódczej roli Niemiec w ratowaniu strefy euro, wyrastały nie tylko 
z przekonania o słuszności takich rozwiązań dla procesu integracji europejskiej, ale 
także z dążenia do budowy bardziej dojrzałego niż w okresie wcześniejszym partner-
stwa polsko-niemieckiego oraz z przekonania, że jest to dobry sposób na wzmocnie-
nie roli Polski w UE. Sprzyjały temu dobre wyniki gospodarcze Polski i stosunkowo 
duża odporność polskiej gospodarki na światowy kryzys fi nansowo-gospodarczy86, co 
sprawiało, że Polska dla Niemiec stała się w ostatnich latach jeszcze bardziej pożąda-
nym partnerem niż w okresie wcześniejszym. Zapewne, nie jest korzystna, zarówno 
dla Polski, jak i innych państw, wzmacniająca się tendencja erozji niemieckiej poli-
tyki europejskiej, której cechą była jednoznaczna identyfi kacja interesów Niemiec 
z europejskimi87.

85 U. Beck, Niemiecka Europa…, s. 83 i nast.
86 Czy Polska może być partnerem strategicznym Niemiec w Unii Europejskiej? Rozmowa z prof. dr hab. 

Józefem Olszyńskim, „Rynek Niemiecki” 2012, nr 1.
87 B. Koszel, Mocarstwowe ambicje Niemiec…, s. 103.



153Wzrost międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro

Charakterystyczne, że mimo wzrostu roli i wpływów Niemiec i pojawiających się 
w naszym kraju opinii o hegemoni Niemiec w Europie88 oraz stwierdzeń, że w ciągu 
ostatnich dwóch dekad Polska stała się satelitą Niemiec89, duża część społeczeństwa 
polskiego postrzega Niemcy jako uznanego (akceptowanego), a nie narzuconego (nie-
chcianego) hegemona90. Z badań sondażowych opublikowanych pod koniec 2012 r. 
wynikało, że 59% ankietowanych Polaków dostrzegało wzrost pozycji Niemiec w UE, 
ale 42% uważało, że jest to korzystne dla Polski. Aż 63% respondentów podzielało 
stanowisko niemieckiego rządu, że głębokie cięcia budżetowe, to jedyny sposób na 
opanowanie kryzysu w strefi e euro. Jednocześnie, mimo że prawie trzy czwarte ankie-
towanych miało dobre zdanie o stosunkach polsko-niemieckich, to 40% badanych 
uważało, że przynoszą one więcej pożytku Niemcom niż Polsce. W ocenie połowy 
badanych Niemcy rzadko traktują Polskę jako równorzędnego partnera w Unii91.

* * *

Jeden z ważnych dylematów polityki niemieckiej Polski, jak i polityki niemiec-
kiej innych państw, na początku drugiej dekady XXI w. był związany ze wzrostem 
roli Niemiec w następstwie kryzysu w strefi e euro. Niemcy, ze względu na posiadany 
potencjał gospodarczo-fi nansowy odgrywały główną rolę w działaniach stabilizujących 
strefę euro. Ten znaczny wzrost roli Niemiec w strefi e euro i w UE spotkał się ze zróż-
nicowanymi ocenami nie tylko poza granicami RFN, ale także w samych Niemczech. 
Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. ponownie w centrum debaty o Euro-
pie, prowadzonej w Polsce i w innych państwach, znalazł się problem niemiecki, tym 
razem w jego znaczeniu – jako dominującej roli RFN w UE. Pojawiały się opinie 
wymuszonego przez kryzys strefy euro przywództwa, czy nawet hegemonii Niemiec 
(hegemon wbrew własnej woli). Wiele działań podejmowanych przez rząd kanclerz 
A. Merkel w latach 2010–2013, mających na celu wynegocjowanie warunków pomocy 
ekonomicznej dla Irlandii czy Grecji oraz zmierzających do zabezpieczenia strefy 

88 Wojciech Błasiak pisał: „Obecną geoekonomiczną dominację Niemcy wspólnie z Francją mogą 
próbować przekształcić w pełną dominację geopolityczną aż po hegemonię polityczną, jedynie tworząc 
na bazie unii fi skalnej również unię polityczną, unifi kującą kluczowe polityki narodowe”. W. Błasiak, 
Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-
-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Katowice 2013, s. 107.

89 K. Rak, Pomiędzy niemieckim Grossraumem a rosyjskim postimperium, „Rzeczpospolita” 
z 11–12 ma ja 2013 r.

90 Z badań Instytutu Spraw Publicznych, przeprowadzonych na początku września 2010 r., wynikało, 
że większość ankietowanych podzielała stanowisko, iż zjednoczenie Niemiec doprowadziło do dominacji 
Niemiec w Europie, ale zdaniem tej większości, ta dominacja ma pozytywne strony. Zob. W. Lorenz, Polacy 
przestają się bać Niemców, „Rzeczpospolita” z 1 października 2010 r.; P. Buras, Niemiec nam niestraszny, 
„Gazeta Wyborcza” z 1 października 2010 r.

91 A. Łada, Barometr Polska–Niemcy 2012. Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-
-niemieckich, Warszawa 2012. 
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euro przed ponownym kryzysem (np. pakt fi skalny), zostało ocenionych przez część 
polityków, komentatorów i analityków jako przejaw dążeń Niemiec do hegemonii 
w Europie.

Kryzys ukraiński, który rozpoczął się pod koniec 2013 r. odsunął na dalszy plan 
kwestie związane z nie do końca przezwyciężonym kryzysem strefy euro. Warto jed-
nakże zwrócić uwagę, że w dążeniu do politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego 
główną rolę pełniły Niemcy. Mało efektywne okazały się próby mediacji podejmo-
wane w kolejnych fazach kryzysu ukraińskiego przez dyplomację unijną czy mini-
strów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego. W połowie 2014 r. główny 
ciężar w dążeniu do doprowadzenia wszystkich stron konfl iktu na Ukrainie do stołu 
rokowań wzięła na siebie dyplomacja niemiecka. To kolejny, niezwykle wymowny 
przykład stałego wzrostu międzynarodowej roli Niemiec.

Growth of International Role of Germany in the Wake
of Eurozone Crisis
Summary

One of many implications of the eurozone crisis is a considerable growth of the economic and 
political role of Germany. Due to its potential economic and fi nancial potential as well as effec-
tive implementation of domestic reforms, the Federal Republic of Germany plays a key role 
in the stabilization of the eurozone. The reception of this signifi cant growth of the role of Ger-
many in the eurozone and the EU was varied not only beyond the German borders, but also in 
Germany. There were opinions about domination or even hegemony of Germany.

The analysis highlights the issues related to major undertakings of the government of Chan-
cellor Angela Merkel to overcome the crisis in the eurozone.
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ZNACZENIE RAPORTU WERNERA
DLA ROZWOJU INTEGRACJI

GOSPODARCZO-WALUTOWEJ W EUROPIE
W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU 

STREFY EURO

Pierre Werner, pełniący obowiązki premiera i ministra fi nansów Luksemburga, był 
autorem pierwszego raportu przyjętego na poziomie Wspólnoty Europejskiej, przed-
stawiającego scenariusz ustanawiania unii gospodarczo-walutowej. Jego zaprezento-
wanie 8 października 1970 r. przywódcom ówczesnej szóstki państw członkowskich 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) było wydarzeniem ogromnej wagi, nie 
tylko ze względu na atrybuty unii gospodarczo-walutowej jako ostatniego etapu inte-
gracji gospodarczej, lecz także z uwagi na odmienne poglądy państw członkowskich 
odnośnie do sposobów dochodzenia do planowanej unii. Celem artykułu jest analiza 
raportu Wernera nie tylko w kontekście jego znaczenia dla rozwoju procesów integra-
cji gospodarczo-walutowej w Europie, ale także w kontekście współczesnego kryzysu 
gospodarczego. P. Wernera można bowiem uznać za wizjonera, gdyż niektóre jego 
propozycje są aktualnie przywoływane przez polityków europejskich. 

 1. Specyfi ka raportu Wernera

Cechą charakterystyczną raportu Wernera jest jego ogólnikowość, dlatego o samym 
dokumencie mówiono, że jest „tak ogólnikowy, iż może zadowolić wszystkie państwa 
członkowskie”. Rzeczywiście, analizując treść tego raportu można dojść do wniosku, że 
nie jest on kompletny (w przeciwieństwie do raportu Jacques’a Delorsa z 1989 r.), gdyż 
nie precyzował konkretnych posunięć, które należało podejmować w trakcie poszcze-
gólnych etapów tworzenia unii gospodarczo-walutowej, mającej powstać do 1980 r. 
Wyjątkiem było określenie kilku zadań niezbędnych tylko na pierwszym z trzech eta-
pów planowanej unii. Autorzy raportu zalecali, aby podstawowym krokiem w stronę 
unii walutowej było wprowadzenie pełnej i nieodwracalnej wymienialności walut, 
zlikwidowanie marży wahań kursów walut, ustanowienie trwałych parytetów walut 
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oraz pełna liberalizacja obrotu kapitałowego1. Według autorów raportu, wyżej wspo-
mniane cele mogły być osiągnięte przy utrzymaniu walut narodowych, jednak wspólna 
waluta byłaby najbardziej pożądanym, ostatecznym rezultatem integracji walutowej. 

Raport Wernera podkreślał konieczność dokonania zmian instytucjonalnych, nie-
zbędnych do efektywnego tworzenia unii gospodarczo-walutowej. Zmiany te miały 
polegać na utworzeniu organów, na rzecz których zostałyby przeniesione uprawnienia 
pozostające dotąd w gestii poszczególnych państw. Wspomnianą wyżej ogólnikowość 
raportu potwierdza także to, że dokument proponował utworzenie dwóch organów, nie 
określając jednak bliżej ich nazwy i struktury. Jednym z nich miało być tzw. centrum 
decyzyjne z zakresu polityki gospodarczej, prowadzonej w imieniu i w interesie całej 
Wspólnoty. Do kompetencji centrum decyzyjnego powinny należeć sprawy związane 
ze zmianami wysokości budżetów narodowych, sposobów fi nansowania defi cytów lub 
wykorzystania nadwyżek budżetowych, a ponadto kwestie polityki regionalnej i struk-
turalnej. Drugi zaś organ miał być odpowiedzialny za prowadzenie polityki waluto-
wej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Do tego celu powinien być stworzony 
system banków centralnych na wzór amerykańskiego systemu Rezerwy Federalnej. 

Kluczowym powodem ogólnikowości raportu Wernera były odmienne koncep-
cje budowania unii gospodarczo-walutowej istniejące w obrębie ówczesnych państw 
członkowskich. Podzieliły się one na dwa bloki, które – ze względu na podejście do 
spraw mającej powstać unii – nazwano „monetarystami” i „ekonomistami”. Poglądy 
„monetarystów” podzielane były przez Francję, Belgię i Luksemburg, i generalnie 
sprowadzały się do konieczności przeprowadzenia na pierwszym miejscu integracji 
na płaszczyźnie walutowej. Dopiero później można by mówić o ujednolicaniu polityki 
gospodarczej państw członkowskich EWG. 

Przeciwne poglądy przedstawiała grupa „ekonomistów”, którą reprezentowały 
m.in. Niemcy i Holandia oraz w mniejszym stopniu Włochy. Państwa te opowiadały 
się za stworzeniem ścisłego systemu koordynacji w najważniejszych dziedzinach eko-
nomicznych, np. wysokości infl acji, defi cytu budżetowego czy zadłużenia publicznego. 
Oznaczało to przekazanie przez państwa swoich uprawnień dotyczących prowadzenia 
polityki gospodarczej na szczebel wspólnotowy. System koordynacji doprowadziłby 
w rezultacie do osiągnięcia wysokiego stopnia zbieżności gospodarek krajów EWG2. 
Był to dla „ekonomistów” niezbędny warunek, od którego zależał sukces unii walutowej. 

Jedynym konkretnym i dość odważnym stwierdzeniem raportu, biorąc pod uwagę 
odmienne interesy narodowe państw członkowskich, był zapis, że „unia gospodarcza 
i walutowa powinna być zaczynem unii politycznej, bez której na dłuższą metę nie 
mogłaby się utrzymać”3. Była to wyraźna zapowiedź, albo deklaracja konieczności 
pogłębiania integracji europejskiej o wymiar polityczny, tak aby ówczesna Wspólnota 

1 K. Zabielski, Założenia unii walutowej EWG i trudności w ich realizacji, „Studia Finansowe” 1973, 
z. 24, s. 179. 

2 K. Lutkowski, Problemy unii monetarnej w ramach EWG, Warszawa 1974, s. 18–21. 
3 K. Zabielski, Nowe kierunki polityki walutowej w EWG, „Studia Finansowe” 1971, z. 10, s. 188–208.
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mogła ewoluować w myśl etapów integracji europejskiej od unii gospodarczo-walu-
towej do unii politycznej. 

Raport Wernera nigdy nie został zrealizowany ze względu na kryzysy ekono-
miczne charakterystyczne dla dekady lat 70. XX w. Upadek systemu walutowego 
z Bretton Woods w 1971 r. doprowadził do poważnego zamieszania w dotychczaso-
wym porządku walutowym, co z punktu widzenia planów budowania europejskiej unii 
gospodarczo-walutowej miało zasadnicze znaczenie. Wpłynął bowiem na upłynnienie 
kursów walutowych wszystkich państw EWG, co stanowiło odejście od założeń stop-
niowego usztywniania parytetów walut. Dwa lata później, kryzys paliwowy doprowa-
dził do załamania gospodarki państw zachodnioeuropejskich i w zasadzie ostatecznie 
przyczynił się do fi aska raportu Wernera. 

 2. Znaczenie raportu Wernera w czasach współczesnych

Podczas szczytu w Paryżu 1974 r. przywódcy państw EWG po raz pierwszy zaczęli 
odchodzić od precyzowania konkretnych dat wprowadzania w życie unii walutowej. 
Zdanie wypowiedziane przez premiera Wielkiej Brytanii Harolda Wilsona: „Jestem 
całkowicie za unią walutową, ale nie oczekuję, aby została ona zrealizowana do końca 
1980 r.”, było tożsame ze stanowiskiem pozostałych uczestników szczytu4. Państwa 
EWG nie podjęły jednak żadnych decyzji odnośnie do samego raportu, tj. o jego 
zawieszeniu lub zaprzestaniu wdrażania postanowień. Raport Wernera mógł zatem 
przejść do historii, jako jeden z wielu niezauważalnych dokumentów wspólnotowych. 
Tak się jednak nie stało, o czym świadczą różne spotkania międzynarodowe współcze-
śnie organizowane m.in. przez Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (sty-
czeń 2011 r.), bank centralny Luksemburga (listopad 2008 r., wrzesień 2010 r., lipiec 
2011 r.), Offi cial Monetary and Financial Institutions Forum (październik 2010 r.) 
– poświęcone samemu P. Wernerowi, jak i raportowi z 1970 r. Ich zorganizowanie 
wynika nie tylko z faktu, że w 2010 r. minęło 40 lat od ogłoszenia pierwszego raportu, 
mającego ustanowić tak istotny etap integracji, jak unia gospodarcza i walutowa, ale 
także z uwagi na to, że współcześnie w czasach kryzysu gospodarczego, zarówno poli-
tycy, jak i badacze – szukając antidotum na problemy strefy euro – chętnie wracają do 
myśli pierwszego realizatora idei unii gospodarczo-walutowej.

Można również doszukiwać się podobieństw warunków, w jakich przyszło pra-
cować autorom raportu Wernera i obecnym przywódcom państw członkowskich oraz 
instytucjom unijnym zaangażowanym w walce z kryzysem strefy euro. Twórcy raportu 
Wernera ograniczani byli bowiem w realizacji unii gospodarczo-walutowej konfl iktem 
wewnętrznym, wspomnianych monetarystów i ekonomistów. Mimo tego, że raport 

4 L. Tsoukalis, The Politics and Economics of the European Monetary Integration, London 1997, 
s. 157. 
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Wernera zakładał zasadę równoległości w dochodzeniu do unii gospodarczo-walu-
towej, to jednak okoliczności, w jakich przyszło wdrażać jego ustalenia, sprzyjały 
niewystarczającej harmonizacji polityki gospodarczej państw członkowskich EWG. 
Potwierdza to ocena Komisji EWG z postępów integracji w pierwszym etapie budo-
wania unii gospodarczo-walutowej z 30 kwietnia 1973 r., wskazująca jednoznacznie 
na niski stopień koordynacji polityki gospodarczej. Usprawiedliwieniem tego miały 
być, zdaniem Komisji, niekorzystnie kształtujące się czynniki zewnętrzne, uniemoż-
liwiające wspólne ustalanie orientacyjnych wielkości ekonomicznych dotyczących, 
m.in. infl acji i budżetów narodowych oraz utrudniające harmonizację podatków oraz 
wdrażanie zasady przepływu kapitału. 

Współcześnie w czasach kryzysu strefy euro powraca się do problemu braku 
zbieżności gospodarczej, której rangę podkreślali ekonomiści. Zjawisko „dekonwer-
gencji” państw strefy euro stało się bowiem jednym z powodów narastania proble-
mów ekonomicznych strefy euro. Od czasu utworzenia unii gospodarczo-walutowej 
1 stycznia 1999 r. można było odnieść wrażenie, że państwa uprawnione do stosowa-
nia wspólnej waluty zamiast troszczyć się o utrzymanie kryteriów konwergencji, same 
zaczynały mieć problemy z ich przestrzeganiem. Obowiązywały one bardziej w odnie-
sieniu do państw kandydujących do unii gospodarczo-walutowej, niż do samych jej 
członków. Powodowało to sytuację, w której zaczęły być widoczne między państwami 
asymetryczne trendy, jeśli analizie podda się wyniki m.in. w zakresie poziomu infl a-
cji, wzrostu gospodarczego, dyscypliny fi skalnej, czy konkurencyjności. Przykładowo 
przeciętna infl acja w strefi e euro od 2002 do 2007 r. kształtowała się na poziomie 
około 2,2%. W niektórych krajach unii gospodarczo-walutowej, infl acja kształtowała 
się na wyższym poziomie od tego dla całej strefy euro, np. w Irlandii (4,7% w 2002 r., 
4,0% w 2003 r.), w Grecji (3,9% w 2002 r., 3,5% w 2005 r.), w Hiszpanii (3,9% 
w 2002 r., 3,6% w 2006 r.), w Portugalii (3,7% w 2002 r., 3,3% w 2002 r.)5, co wpły-
wało negatywnie na konkurencyjność gospodarek tych państw. Z analizy danych sta-
tystycznych wynika natomiast, że jedynie Austria i Niemcy były tymi krajami, które 
od czasu wprowadzenia euro do czasu kryzysu w 2008 r. jako jedyne na trwale speł-
niały kryterium infl acyjne. 

Podobnie niekorzystnie, z punktu widzenia osiągania stopnia zbieżności, kształ-
towały się wyniki w zakresie defi cytu budżetowego. Jego poziom dla całej strefy 
euro w latach 2002–2008 nie przekraczał dopuszczalnego poziomu określonego 
w traktacie z Maastricht (z wyjątkiem 2003 r., gdy wynosił 3,1%), podczas gdy wiele 
państw członkowskich unii gospodarczo-walutowej nie dostosowywało się do dopusz-
czalnego poziomu 3% PKB. Przykładowo: Niemcy (w latach 2002–2005), Grecja 
(2002–2008), Francja (2002–2004), Włochy (2002–2006), Austria (2004), Portugalia
(2002–2008)6.

5 Dane statystyczne za: www.eurostat.ec.europa (13.06.2014).
6 Ibidem.
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Wykres 1. Liczba państw strefy euro przekraczających kryterium defi cytu budżetowego
w latach 1999–2009

Źródło: M. Ochrymiuk, A. Rogut, Konwergencja nominalna w strefi e euro. Implikacje dla Polski, NBP, Warszawa, lipiec 
2010, s. 22. 

Do 2008 r. krajami, które wywiązywały się z konieczności utrzymywania defi -
cytu budżetowego poniżej 3% PKB były: Belgia, Irlandia, Hiszpania i Holandia. Jako 
jedyne zaś ze strefy euro, Finlandia i Luksemburg odnotowywały nadwyżkę budże-
tową, a problem defi cytu pojawił się w tych krajach dopiero w wyniku kryzysu, ale 
i tak nie przekroczył wartości referencyjnej, w przeciwieństwie do pozostałych człon-
ków unii gospodarczo-walutowej. 

Analogicznie niekorzystna sytuacja kształtowała się w zakresie długu publicznego, 
którego dopuszczalną wielkość 60% PKB przekraczało kilka państw nawet przed wej-
ściem do unii gospodarczo-walutowej (Włochy, Belgia, Grecja) i utrzymywało dług 
publiczny na poziomie ponad 100% PKB przez cały analizowany okres 2002–2008. 
Francja, Niemcy i Austria nieznacznie przekraczały wielkość długu publicznego okre-
śloną w traktacie z Maastricht. 

Ciekawie na tym tle przedstawiają się wyniki Holandii, Irlandii i Hiszpanii, 
które w latach 2002–2008 utrzymywały dług publiczny poniżej 60% PKB, a problem 
z przestrzeganiem tego kryterium pojawił się w tych państwach dopiero w czasie 
kryzysu kolejno: w 2008 r. (Holandia 60,8%), w 2009 r. (Irlandia 64,4%), w 2010 r. 
(Hiszpania 61,7%) i miał tendencję rosnącą7. Krajami, które na stałe przestrze-
gały kryterium długu publicznego (także w czasach kryzysu) okazały się Finlandia
i Luksemburg. 

7 Ibidem. 
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Wykres 2. Liczba państw strefy euro przekraczających kryterium długu publicznego
w latach 1999–2009

Źródło: M. Ochrymiuk, A. Rogut, Konwergencja nominalna w strefi e euro..., s. 22.

Najlepiej przedstawiają się wyniki państw strefy euro odnośnie do spełnienia kry-
terium długoterminowych stóp procentowych, gdyż wszystkie kraje strefy euro utrzy-
mywały ich wielkość poniżej wartości referencyjnej kształtującej się przez większą 
część obowiązywania unii gospodarczo-walutowej na poziomie średnio około 6,5%. 
Jak wskazują Monika Ochryniuk i Aleksandra Rogut, autorki raportu NBP, trwałość 
wypełniania tego kryterium konwergencji, częściowo jest wynikiem sposobu obli-
czania wartości referencyjnej zależnej od trzech państw o najniższej infl acji. Zmiana 
sposobu naliczania wartości referencyjnej stóp procentowych w stosunku do trzech 
państw mających najniższe wskaźniki dotyczące długoterminowych stóp procento-
wych mogłaby oznaczać, że Grecja nie kwalifi kowałaby się do państw spełniających 
omawiane kryterium8. 

Powyższa analiza danych statystycznych dotyczących spełnienia przez państwa 
strefy euro kryteriów zbieżności gospodarczej wskazuje jednoznacznie, że uczestnic-
two w unii gospodarczo-walutowej nie przyczyniło się do tworzenia warunków zbież-
ności ekonomicznej jej państw członkowskich. Jedynie dwa kraje strefy euro, tj. Fin-
landia i Luksemburg, nie miały problemów z przestrzeganiem wskaźników ustalonych 
w traktacie z Maastricht. Na przeciwnym biegunie stanęła Grecja, która z kolei po 
wejściu do strefy euro, nigdy nie spełniała na trwale żadnego z kryteriów konwergen-
cji. Pozostałe kraje, albo czasowo nie spełniały któregoś z kryteriów (np. Holandia 

8 Więcej na ten temat: M. Ochrymiuk, A. Rogut, Konwergencja nominalna w strefi e euro…, s. 17–18. 
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infl acji w latach 2002–2003), albo nie miały problemów z utrzymaniem stabilności 
cen, natomiast miały kłopot w utrzymaniu kryteriów fi skalnych (np. Austria, Belgia, 
Francja, Włochy, Niemcy). Unia gospodarczo-walutowa zatem wbrew oczekiwaniom 
tych, którzy myśleli, że sztywny gorset przymusi je do powolnego realnego „zbiegania 
się” gospodarek, zmusiła je do czegoś przeciwnego9. 

 3. Wizjonerski charakter raportu Wernera

Bardzo trudno jest w czasach współczesnych odpowiedzieć na pytanie, czy realizacja 
raportu Wernera wpłynęłaby na uniknięcie kryzysu w strefi e euro. Świat gospodar-
czy się zmienia, ewoluują także uwarunkowania polityki państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Część elementów z raportu Wernera zostało zrealizowanych w procesie 
budowania unii gospodarczo-walutowej, takie jak np. etapowość (10 lat), czy pełna 
liberalizacja przepływu kapitału. Nie mniej jednak, co najmniej dwa kluczowe zapisy 
raportu Wernera zostały pominięte, a można je w kontekście współczesnego kryzysu 
strefy euro, uznać za wizjonerskie. 

Pierwszym z nich jest zapowiedź utworzenia oprócz instytucji prowadzącej zuni-
fi kowaną politykę pieniężną, organu zajmującego się polityką gospodarczą prowa-
dzoną w imieniu i interesie całej Wspólnoty. Wspomniane wyżej „centrum decy-
zyjne z zakresu polityki gospodarczej” miało przede wszystkim odpowiadać za 
sprawy związane ze zmianami wysokości budżetów narodowych, sposoby fi nanso-
wania defi cytów lub wykorzystania nadwyżek budżetowych. Brak natomiast moni-
toringu i koordynacji polityki fi skalnej państw członkowskich strefy euro stał się 
jednym z powodów dekonwergencji oraz kryzysu samej strefy euro. Jedną ze stron 
współodpowiedzialnych za obecny stan strefy euro są po prostu rządy państw człon-
kowskich niedostatecznie zarządzające polityką gospodarczą, która zgodnie z ustale-
niami Konferencji Międzyrządowej przygotowującej traktat z Maastricht pozostała
w gestii państw członkowskich. 

Obniżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) dbającego 
o realizację celu infl acyjnego strefy euro, przyczyniła się do zwiększenia akcji kredy-
towej przez banki komercyjne. Dynamika przyrostu kredytów dla sektora prywatnego 
w 2002 r. nieznacznie przekraczała 4%, podczas gdy w szczytowym okresie kryzysu 
kształtowała się w przedziale 10–12%, co prezentuje wykres 3.

Banki komercyjne sukcesywnie zwiększały portfel kredytów, gdyż aktywa ban-
ków liczone jako procent PKB wzrosły np. w Irlandii z 360% w 2001 r. do 705% 
w 2007 r., w Hiszpanii odpowiednio z 177% do 280%, a we Włoszech ze 148% 
do 220%. Dług gospodarstw domowych i instytucji fi nansowych systematycznie rósł 
w tempie około 10% rocznie, na co nie reagowały instytucje unijne oraz rządy państw 

9 Czy strefa euro przetrwa swój pierwszy kryzys, s. 6–8, www.sobieski.org.pl (27.04.2012).
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członkowskich10. Ekspansja kredytowa doprowadziła do nadmiernego zadłużenia sek-
tora prywatnego, a następnie zadłużenia publicznego, gdyż po upadku banku Lehman 
Brothers państwa najpierw wspierały instytucje fi nansowe, a następnie łagodziły sytu-
ację ekonomiczną środkami pochodzącymi z budżetów państwowych. 

Wykres 3. Dynamika udzielanych kredytów w strefi e euro

Objaśnienie: Ja – styczeń, Ma – marzec, Se – wrzesień.

Źródło: Thomson Reuters Datastream, www.analizy.investio.pl (27.04.2012).

W obliczu narastającego zadłużenia państw, można uznać, że zabrakło w unii 
gospodarczo-walutowej instytucji, o której wspominał raport Wernera. Być może 
byłaby ona w stanie kontrolować przyrost kredytów, zmiany w poziomie przestrzega-
nia przez kraje wskaźników konwergencji, czy wreszcie zasad polityki gospodarczej, 
w tym m.in. polityki budżetowej zgodnej z regułami określającymi wielkość defi cytu 
budżetowego i długu publicznego. W zastępstwie instytucji proponowanej przez raport 
Wernera, przyjęty został w 1997 r. Pakt Stabilności i Wzrostu przewidujący kary fi nan-
sowe dla państw dopuszczających do nadmiernego defi cytu budżetowego powyżej 
ustalonego poziomu 3% PKB. Pakt zaproponowany przez niemieckiego ministra fi nan-
sów Theo Waigla, miał stanowić instrument odstraszania państw członkowskich strefy 
euro przed nieprzestrzeganiem dyscypliny budżetowej, niezwykle istotnej do osiąga-
nia stabilności cen, wzrostu gospodarczego i walki z bezrobociem. Reguły paktu były 
przez kilka państw członkowskich łamane, w tym przez dwie największe gospodarki 

10 Czy strefa euro przetrwa..., s. 8. 
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strefy euro, tj. Niemcy i Francję, a jego korekcyjny charakter nigdy nie został wypró-
bowany. Prewencyjny charakter paktu także się nie sprawdził, w obliczu narastających 
problemów fi skalnych i paraliżu decyzyjnego tzw. Rady Stabilności, tworzonej przez 
ministrów fi nansów strefy euro. Nietrudno jednak doszukiwać się przyczyn wadliwo-
ści Paktu Stabilizacji i Wzrostu, gdy w 2002 r. sam przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej Romano Prodi mówił o nim, że jest „po prostu głupi” i gdy w tym samym 
czasie przywódcy Niemiec i Francji wywalczyli w Radzie korzystne dla siebie roz-
strzygnięcia zawieszające procedurę nadmiernego defi cytu, który w latach 2002–2004 
wynosił w tych krajach kolejno dla Niemiec: 3,8%, 4,2%, 3,8%, 3,3% i dla Francji: 
3,1%, 4,1%, 3,6%, 2,9%11. Dokument stał się „martwą literą prawa” od marca 2005 r., 
gdy podczas szczytu w Rady Europejskiej w Luksemburgu, przywódcy państw człon-
kowskich potwierdzili złagodzone zasady stosowania sankcji wobec krajów przekra-
czających wyznaczony pułap defi cytu, jeśli okoliczności pozwalają im usprawiedliwić 
nadmierne wydatki. Za każdym razem Komisja Europejska miałaby jednak uznać, czy 
argumenty (np. polityka inwestycyjna, uwzględnienie cyklu koniunkturalnego, obciąże-
nia z tytułu fi nansowania zabezpieczenia społecznego, realizacja Strategii Lizbońskiej) 
przytaczane przez dane państwo członkowskie uzasadniają łagodniejsze traktowanie12. 

W ten sposób została podważona wiarygodność paktu jako instrumentu wymu-
szającego dyscyplinę budżetową. Nie wiadomo, czy instytucja, o której wspomi-
nał raport Wernera umiałaby zareagować adekwatnie do narastającego problemu 
zadłużania się państw strefy euro, czy być może przypominałaby Wysoką Wła-
dzę z pierwszej Wspólnoty Węgla i Stali, która, mimo że była organem ponadna-
rodowym, nie korzystała ze swoich kompetencji i większość decyzji uzgadniała 
z państwami członkowskimi. Szanse jednak na większe respektowanie przepisów 
w zakresie polityki gospodarczej byłyby z pewnością większe, gdyby istniał jeden 
organ odpowiedzialny za koordynację i prowadzenie zunifi kowanej polityki w tym 
zakresie, jak zakładał raport Wernera. Być może udałoby się także wtedy uniknąć 
łamania przepisów traktatu z Maastricht, zakazujących wykupu długu poszcze-
gólnych państw (art. 104), do którego posunęły się państwa strefy euro, dopusz-
czając do zakupu przez EBC obligacji na rynku wtórnym za około 200 mld euro. 
W ten sposób państwa nie tylko próbowały przenieść ciężar ratowania strefy euro 
na EBC, ale także udowodniły słabość zarządzania gospodarczego strefą euro. 

Obecny kryzys ekonomiczny uświadomił konieczność wzmocnienia zarządzania 
gospodarczego strefą euro, choć wydaje się, że nastąpiło to zbyt późno, gdyż „mleko 
się rozlało”. W warunkach ogromnej rozbieżności ekonomicznej, braku konkurencyj-
ności oraz zadłużenia gospodarek państw strefy euro, Unia Europejska podjęła działa-
nia zacieśniające koordynację polityki gospodarczej w celu wyjścia z kryzysu i wejścia 
na drogę wzrostu gospodarczego. 

11 www.eurostat.ec.europa.eu 
12 Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje Prezydencji, 23 marca 2005 r., REV 1- 7615/1/05, s. 34–36. 
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Tabela 1. Wzrost PKB (rdr) w kolejnych kwartałach lat 2012–1014 dla strefy euro i Unii 
Europejskiej (w %)

Kraj 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1

Strefa euro - 0,3 - 0,2 -0,5 -0,2 0,3 0,1 0,3 0,2

Austria 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2

Belgia - 0,4 0, 0 - 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4

Cypr -0,7 - 1,1 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 0,9 - 0,8 - 0,7

Estonia - 0,1 1,2 0,5 0,1 - 0,4 0,2 - 0,1 - 0,7

Finlandia - 1,5 - 0,4 - 0,8 - 0,1 0,0 0,0 - 0,2 - 0,4

Francja - 0,3 0,3 - 0,3 0,0 0,6 - 0,1 0,2 0,0

Grecja – – – – – – – –

Hiszpania - 0,5 - 0,4 - 0,8 - 0,3 - 0,1 0,1 0,2 0,4

Holandia 0,6 - 1,0 - 0,7 - 0,2 0,0 0,1 1,0 - 1,4

Irlandia 0,7 - 1,7 0,2 - 1,1 1,0 1,5 – –

Luksemburg 0,2 0,1 1,2 - 0,8 1,9 0,6 0,7 –

Łotwa 2,1 1,5 1,1 1,9 - 0,1 1,1 0,7 0,6

Malta 0,6 0,6 0,8 - 0,1 2,4 - 0,6 0,5 0,9

Niemcy - 0,1 0,2 - 0,5 0,0 0,7 0,3 0,4 0,8

Portugalia - 1,0 - 0,8 - 1,9 - 0,4 1,1 0,2 – –

Słowacja 0,3 0,2 - 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6

Słowenia - 1,3 - 0,5 - 1,5 0,1 0,2 0,4 1,2 - 0,3

Włochy - 0,5 - 0,4 - 0,9 - 0,6 - 0,3 - 0,1 0,1 - 0,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Jest to poważne wyzwanie, gdyż utrzymywanie wysokiego poziomu długu 
publicznego może mieć negatywne konsekwencje, w szczególności w państwach 
o niskim tempie wzrostu gospodarczego i starzejącym się społeczeństwie. Oba zja-
wiska są charakterystyczne dla gospodarek strefy euro, co może oznaczać, po pierw-
sze, że w przypadku niskiego wzrostu gospodarczego, wyższe oprocentowanie długu 
publicznego prowadzić będzie do wzrostu relacji długu do PKB. Z kolei w sytuacji 
starzenia się społeczeństwa, wyższe wydatki budżetowe i niższe wpływy z podatków 
powodować mogą utrzymywanie się defi cytów budżetowych. 

Gospodarka strefy euro praktycznie stoi w miejscu, a jej PKB wzrósł w I kwar-
tale 2014 r. zaledwie o 0,2% w ujęciu kwartał do kwartału (tabela 1). Podobnie 
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niekorzystne prognozy są dla Unii Europejskiej dotyczące problemu starzenia się spo-
łeczeństwa. Z opublikowanego w tej sprawie sprawozdania wynika, że struktura wie-
kowa mieszkańców Unii Europejskiej ma się diametralnie zmienić do 2060 r. Popu-
lacja Unii Europejskiej ma być nieco liczniejsza i starsza. Będzie coraz mniej ludzi 
w wieku produkcyjnym, a odsetek osób w wieku od 15 do 64 lat spadnie z 67% do 
56%. Na każdego emeryta lub rencistę przypadać będą zaledwie dwie osoby w wieku 
produkcyjnym (obecnie przypadają cztery osoby). Zmiany demografi czne będą miały 
poważne konsekwencje dla fi nansów publicznych w UE. Według obecnej polityki, 
szacuje się, że wydatki publiczne bezpośrednio powiązane z wiekiem (emerytury, 
opieka zdrowotna i długoterminowa) wzrosną do roku 2060 o 4,1% PKB (w porów-
naniu z 2010 r.), tj. z 25% do około 29% PKB. Natomiast same wydatki na emerytury 
miałyby wzrosnąć z 11,3% do prawie 13% PKB do roku 206013. 

Podjęte przez Unię Europejską rozwiązania w związku z jej poważnymi proble-
mami ekonomicznymi wydają się być niewystarczające do naprawy sytuacji. Ich kon-
strukcja jest typowa dla Unii Europejskiej, tzn. nieczytelna, zbyt powolna, opierająca 
się na monitoringu, angażująca zbyt wiele podmiotów instytucjonalnych. Paradoksal-
nie najważniejszym instrumentem koordynowania polityki gospodarczej państw strefy 
euro pozostaje Pakt Stabilności i Wzrostu, którego zasady były wcześniej permanent-
nie łamane. Wzmocnienie zasad paktu w grudniu 2011 r. wydaje się być tylko tech-
nicznym wyjściem w okresie narastających problemów gospodarczych strefy euro. 
Ściślejszy nadzór nad defi cytem budżetowym i zadłużeniem publicznym sprowadza 
się w zasadzie do zobowiązania państw, aby w razie problemów z polityką fi skalną 
wykazały podejmowanie środków mających na celu obniżenie narastających wskaź-
ników. Nowością bowiem zmienionego paktu jest traktowanie długu publicznego na 
równi z defi cytem budżetowym, w tym sensie, że procedurą nadmiernego defi cytu 
mogą być objęte nie tylko kraje, których defi cyt budżetowy przekracza 3% PKB (jak 
było w „starym” pakcie), ale i te, których zadłużenie publiczne przekracza 60% PKB. 

Oryginalną nowością w części prewencyjnej paktu jest możliwość nałożenia sank-
cji fi nansowych (oprocentowany depozyt 0,2% PKB), które do tej pory były przewi-
dziane w części korekcyjnej dla państw strefy euro. Mogą one być ustalone w sytu-
acji, gdy dany kraj nie będzie dostosowywał się do naprawczych zaleceń Komisji 
Europejskiej, o ile w procedurze decyzyjnej zalecenia KE w sprawie nałożenia sank-
cji nie zostaną odrzucone przez Radę większością kwalifi kowaną w ciągu 10 dni od 
czasu ich przedstawienia14. Sankcje fi nansowe mogą być także nałożone za manipu-
lowanie danymi statystycznymi dotyczącymi długu publicznego i defi cytu budżeto-
wego. Odsetki zaś od nieoprocentowanego depozytu oraz ewentualne kary fi nansowe 
będą przekazywane na rzecz europejskiego mechanizmu stabilności fi nansowej, co też 

13 Zob. www.ec.europa.eu . 
14 Reforma zarządzania gospodarczego w UE – analiza rozwiązań przyjętych w ramach tzw. 6-paku, 

grudzień 2011 r., s. 4, www.nbp.pl/publikacje (16.06.2014).
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stanowi pewnego rodzaju nowość, gdyż poprzednie ustalenia paktu nie wspominały 
o miejscu przeznaczenia środków pochodzących z ewentualnych kar fi nansowych. 

W zreformowanym Pakcie Stabilizacji i Wzrostu jest jednak podtrzymana możli-
wość ograniczenia wysokości sankcji nałożonych na państwa członkowskie lub nawet 
ich anulowanie. Decyzję taką podejmuje Rada na podstawie zaleceń KE, które ta 
z kolei przygotowuje na podstawie umotywowanego wniosku państwa członkowskiego. 
Tego typu rozwiązanie otwiera państwom strefy euro drogę do politycznych manipula-
cji, przypomina uzgodnienia zreformowanego Paktu Stabilizacji i Wzrostu w 2005 r. 
i stawia pod znakiem zapytania wykonalność postanowień wzmocnionego paktu. 

Nowym instrumentem ustanowionym w ramach tzw. sześciopaku z grudnia 
2011 r. jest procedura nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, która 
teoretycznie powinna przyczynić się do wykrywania nieprawidłowości w gospodar-
kach, m.in. państw strefy euro, szczególnie ważnych w warunkach rosnących współ-
zależności ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jej złożoność 
sprawia jednak, że wykonalność, a przede wszystkim skuteczność tej procedury, stoi 
pod znakiem zapytania. Procedura ta składa się z trzech elementów: (a) systemu wcze-
snego ostrzegania, (b) stosowania ściśle określonych reguł zawartych w ramach Proce-
dury Nadmiernych Zakłóceń Równowagi, (c) rygorystycznym ich stosowaniu z moż-
liwością zastosowania sankcji fi nansowych wobec krajów strefy euro15. Wszystkie 
wymienione etapy procedury zostały także włączone do ustanowionego w 2010 r. 
tzw. semestru europejskiego, stanowiącego mechanizm analizowania danych gospo-
darczych państw członkowskich Unii Europejskiej i wpływania na politykę budżetową 
i gospodarczą16. W realizację omawianej procedury zaangażowane są oprócz państw 
członkowskich, na których spoczywa prawo i obowiązek prowadzenia polityki gospo-
darczej, także Komisja Europejska, Rada, Parlament Europejski oraz Eurogrupa, co de 
facto nie wpływa na przejrzystość i skuteczność procedury, a bardziej na możliwość 
politycznego oddziaływania na instytucje europejskie. Przykładowo bowiem, Komi-
sja odpowiedzialna jest za przygotowanie corocznych raportów mechanizmu ostrze-
gawczego przygotowywanych na podstawie specjalnie stworzonej tabeli wskaźników 
(scoreboard), które następnie mają być przedmiotem obrad Rady, Parlamentu i Euro-
grupy. Tabela obejmuje w sumie 10 wskaźników makroekonomicznych, do których 
należą m.in.: udział w rynkach eksportowych, międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
netto, koszty pracy, zadłużenie sektora prywatnego, zmiana cen nieruchomości, stopa 
bezrobocia17. Służą one KE do dokonania szczegółowej oceny sytuacji makroeko-
nomicznej w danym państwie i jako podstawa do podjęcia działań prewencyjnych. 
Sama zaś Procedura Nadmiernych Zakłóceń Równowagi może być wszczęta, gdy KE 
uzna, że w danym państwie występują nadmierne zakłócenia, np. podwyżki płac nie 

15 Ibidem, s. 6. 
16 Więcej na temat semestru europejskiego w: www.consiulium.europa (16.06.2014).
17 MIP Scoreboard, www.ec.europa.eu (16.06.2014).
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idące w parze ze wzrostem wydajności lub szybki wzrost cen nieruchomości. Wów-
czas Rada podejmuje decyzje o rekomendowaniu danemu państwu podjęcie działań 
naprawczych i przedstawieniu planu korygującego i harmonogramu jego wdrażania. 
Następnie Rada ma uprawnienia do zatwierdzania przedstawionego planu i dokony-
wania jego oceny na podstawie raportów przygotowywanych przez KE18. Państwa 
strefy euro, które nie podejmą działań korygujących zaleconych przez Radę, mogą 
być objęte sankcjami fi nansowymi, o ile oczywiście Rada kwalifi kowaną większością 
głosów nie odrzuci zaleceń KE o zastosowaniu kary fi nansowej. 

Powyższe instrumenty mają – zdaniem Unii Europejskiej – przyczynić się do 
większej koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich. Oprócz kilku 
zmian technicznych (np. wskaźniki makroekonomiczne), nie wprowadzono jednak 
takich rozwiązań, które gwarantowałyby zmniejszanie, a docelowo likwidację różno-
rodności makroekonomicznej państw członkowskich strefy euro. Zastanawiać może 
skuteczność zwiększonego monitoringu sytuacji gospodarczej państw unijnych, dla-
tego że został on powierzony tym samym instytucjom europejskim, które w żaden 
sposób nie reagowały na niepokojące zjawiska w gospodarce i pogarszające się wyniki 
makroekonomiczne poszczególnych państw członkowskich w okresie przed kryzy-
sem ekonomicznym. Podobnie może być z zapowiadanymi sankcjami fi nansowymi, 
gdyż możliwość ich zastosowania jest znana państwom członkowskim strefy euro od 
1999 r., gdy zaczęły obowiązywać, przynajmniej formalnie, zasady Paktu Stabilności 
i Wzrostu. Potwierdzają to słowa Otmara Issinga (dawniej członka Zarządu EBC), 
który powiedział, że „obecny kryzys nie jest wynikiem zewnętrznego szoku, takiego 
jak trzęsienie ziemi, ale rezultatem wielu lat złej polityki”19.

Dla doprowadzania do zbieżności gospodarczej państw strefy euro, a tym samym 
osiągania wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności nieodzowne jest wpro-
wadzanie zdecydowanych działań w tym kierunku. Raport Wernera z 1970 r. można 
uznać za wizjonerski, gdyż przewidywał problem nierównowagi polityki gospodar-
czej stwierdzając, że „mając na uwadze znaczne różnice między państwami człon-
kowskimi w realizacji celów wzrostu gospodarczego i stabilności, istnieje poważne 
niebezpieczeństwo nierównowagi wynikające z niedostatecznie zharmonizowanej 
polityki gospodarczej”20. Proponowane zatem przez raport Wernera centrum decy-
zyjne z zakresu polityki gospodarczej niosło za sobą kolejne konsekwencje, które 
z punktu widzenia współczesnych działań antykryzysowych można uznać za wizjo-
nerskie. Raport bowiem stwierdzał, że „unia gospodarczo-walutowa powinna być 

18 Pełna procedura zobacz dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1176/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej 
i ich korygowania oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listo-
pada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekono-
micznej w strefi e euro, www.europa.eu/legistation (16.06.2014).

19 „Financial Times” z 15 lutego 2010 r. 
20 Y. Mersch, After the EMU Rescue- which Way for Europe, www.bis.org/review (18.06.2014).
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zaczynem unii politycznej, bez której na dłuższą metę nie mogłaby się utrzymać”21. 
Innymi słowy, raport wskazywał na konieczność wprowadzania integracji politycz-
nej i unifi kacji polityki gospodarczej, zgodnie z teorią optymalnego obszaru waluto-
wego Roberta Mundella. Taki obszar powinien spełniać warunki mobilności czynni-
ków produkcji, federalizmu fi skalnego (federalizmu budżetowego22), synchronizacji 
cyklów gospodarczych oraz podobieństwa struktur PKB. Na pierwszy rzut oka widać, 
że unia gospodarczo-walutowa nie spełnia wymogów optymalnego obszaru waluto-
wego i można uznać w związku z tym, że raport Wernera wyprzedzał swoje czasy. 

Z punktu widzenia zapowiedzi w raporcie utworzenia unii politycznej szczegól-
nie istotna jest kwestia federalizmu fi skalnego przewidującego przekazywanie kompe-
tencji do prowadzenia polityki fi skalnej od rządu centralnego do niższych poziomów 
oraz zdolność amortyzacji szoków poprzez transfery budżetowe z bogatszych regio-
nów (państw) do biedniejszych. Prowadzenie polityki alokacji następuje na szczeblu 
niższym od federalnego, a polityki redystrybucji pozostawia się poziomowi federal-
nemu. Kwestię stabilizowania cen powinien rząd pozostawić niezależnemu bankowi 
centralnemu, który traktuje pieniądz jako dobro wspólne, zwracając uwagę nie tylko 
na sposób jego tworzenia, ale również na konieczność jego regulacji w interesie ogółu 
społeczeństwa23. 

Obecna unia gospodarczo-walutowa ma zunifi kowaną politykę pieniężną i róż-
norodną politykę fi skalną, prowadzoną przez państwa członkowskie. Utworzenie jed-
nego organu fi skalnego – zarządzającego gromadzeniem dochodów, dokonywaniem 
wydatków państwowych, fi nansowaniem defi cytu budżetowego, opodatkowania oraz 
zadłużania się przez państwo – z pewnością zmieniłoby oblicze unii gospodarczo-
-walutowej, ale i wymusiłoby kolejny krok w procesie integracji w kierunku integra-
cji politycznej, zgodnie z założeniami zjawiska spill-over i duchem raportu Wernera. 
Strefi e euro wcześniej czy później potrzebna będzie decyzja o ściślejszej integracji 
polityki gospodarczej, jednakże teraźniejsze decyzje państw członkowskich wskazują, 
że nie są one jeszcze gotowe do pójścia w kierunku działań, które ponad 40 lat temu 
zapowiedział Pierre Werner. 

21 Report to the Council and the Commission on the Realisation by Stages of Economic and Monetary 
Union in the Community, „Werner Report”, Supplement to Bulletin 11-1970 of the European Communi-
ties, s. 10. 

22 Polityka fi skalna nazywana jest także polityką budżetową. 
23 G. Paluszek, Federalizm fi skalny – szansa czy zagrożenie dla europejskiej unii walutowej, s. 12, 

www.instytut.info (21.06.2014).
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Meaning of Werner Report for Development of Economic
and Monetary Integration in Europe in the Context
of Present Eurozone Crisis 
Summary

This paper is an attempt to analyze the meaning of Pierre Werner Report of 1970 for the concept 
of   economic and monetary union, and above all the use of its objectives in today’s plans of the 
European Union to recover from the eurozone economic crisis. The author attempts to answer 
the question whether statements included in the Werner Report about the need to establish the 
decision-making center for economic policy in the name and interest of the entire Community 
and political union have been deliberately omitted in developing the European economic and 
monetary union; moreover he investigates if they have not become a main cause of problems for 
individual states and the entire eurozone with regard to its present crisis. The article is divided 
into three parts. The fi rst one presents the specifi city of the Werner Report, the second ‒ mean-
ing of the document in modern times, and the third ‒ its visionary qualities.
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FRANCJA I GENERAŁ DE GAULLE
W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI PROFESORA

JÓZEFA KUKUŁKI 

Francja – co prawda nie od razu – miała szczególne miejsce w życiu Józefa Kukułki. 
Nie od razu, gdyż trudno, aby chłopskie dziecko nagle zafascynowało się tak odległym 
krajem europejskim. Zresztą, sam w rozmowach prywatnych przyznawał, iż pierw-
szym jego językiem obcym był niemiecki. Jednak w toku edukacji, już studenckiej 
w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, a później w powstałej na jej miejsce 
Szkole Głównej Służby Zagranicznej, jego zainteresowania naukowe zaczęły koncen-
trować się na problematyce związanej wokół Francji.

 1. Francja w życiu i twórczości Profesora

Początkowo zainteresowania naukowe Józefa Kukułki dotyczyły historycznych aspek-
tów francuskiej polityki zagranicznej. W pracy dyplomowej zajął się on kwestią pod-
boju Egiptu przez Wielką Brytanię i Francję, zaś w pracy magisterskiej, obronionej 
w 1953 r., problemem podboju Maroka przez Francję. Będąc w kręgu historii, Józef 
Kukułka coraz bardziej zbliżał się do tematyki stosunków polsko-francuskich. Owo-
cem tego była praca kandydacka (doktorska) Geneza sojuszu polsko-francuskiego 
1917–1919, obroniona w 1957 r. Ukoronowaniem tego wątku historycznego w twór-
czości Józefa Kukułki była imponująca rozprawa habilitacyjna Francja a Polska po 
traktacie wersalskim, 1919–19221. 

Te historyczne zainteresowania Francją idą coraz bardziej – a to w wyniku pod-
jęcia pracy w 1962 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych – w kierunku 
współczesnych stosunków międzynarodowych. Sprzyja temu angaż do służby dyplo-
matycznej. W 1968 r. zostaje najpierw I sekretarzem Ambasady Polskiej w Paryżu, 
później do końca swojej służby w Paryżu w 1972 r. – radcą ambasady. Daje mu to 

1 J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim, 1919–1922, Warszawa 1970.
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niezwykłe możliwości obserwacji nie tylko upublicznianej strony życia międzynaro-
dowego, ale i jego „kuchni”. Tak więc po okresie „historycznym”, Profesor staje się 
praktykiem współczesnych stosunków międzynarodowych, a w konsekwencji, mając 
taką bazę obserwacyjną, a wcześniej przygotowanie historyczne – ich teoretykiem. 

Okres pracy w PISM i służby na placówce dyplomatycznej w Paryż przypada 
na czas niezwykle dynamicznych przemian w życiu międzynarodowym. To właśnie 
wtedy słabnie „zimna wojna” i pojawiają się sprzeczności w ramach dwóch bloków 
ideologicznych. Właśnie wtedy w bloku zachodnim wyłom uczynił prezydent Francji, 
gen. Charles de Gaulle, opierając swoją politykę zagraniczną na własnej myśli geopo-
litycznej, negującej logikę bloków ideologicznych i polityczno-militarnych.

Innym sygnałem politycznego usamodzielniania się państw w bloku zachodnim 
było rozpoczęcie na przełomie lat 60. i 70. XX w. niemieckiej Ostpolitik, czyli otwar-
cia dialogu i w efekcie tego podpisanie układów z ZSRR, Polską, Czechosłowacją 
oraz uregulowanie statusu Berlina Zachodniego. Natomiast w ideologicznym bloku 
komunistycznym sygnałem do jego dekompozycji była narastająca od początku lat 
60. minionego stulecia wrogość między ZSRR a Chinami na tle dominacji w Azji 
i Trzecim Świecie.

Niezwykle istotnym wydarzeniem dla postrzegania stosunków Wschód–Zachód 
przez Józefa Kukułkę była interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czecho-
słowacji. Ugruntowała ona w nim przekonanie o niemożności zmiany w przewi-
dywalnej przyszłości polityczno-ideologicznego status quo w Europie, co w przy-
szłości widoczne stanie się w jego dogmatycznej postawie wobec rzeczywistości
międzynarodowej. 

Podobne znaczenie miał dla Profesora paryski studencki bunt w maju 1968 r. 
Wydarzenia te obserwował on służbowo i na miejscu. To, iż obserwował je służbowo, 
z dostępem do źródeł tajnych, a więc – co jest rzeczą naturalną w tej sytuacji, czyli 
grą służb specjalnych – w dużym stopniu zaważyło na jego późniejszym postrzeganiu 
ruchów społecznych w Polsce, które – jego zdaniem – w chwili „stawania się” były 
efektem gry wywiadów. 

Wydarzenia te rzutują na postrzeganie ówczesnych stosunków międzynarodowych 
przez Józefa Kukułkę. Sprzyja temu atmosfera naukowa wokół badania tej sfery życia 
społecznego we Francji. Paryski okres w życiu Józefa Kukułki związany jest w dużym 
stopniu czasowo z narodzinami współczesnej francuskiej nauki o stosunkach między-
narodowych. Szczególnie interesują go wówczas polistrategiczne analizy twórców 
francuskiej doktryny obronnej, generałowie: André Beauffre, Pierre Marie Gallois, 
Lucien Poirier2. Śledzi także twórczość autorów nurtu historycznego (Pierre Reno-
uvin, Jean-Baptiste Duroselle), nurtu prawniczego (Claude-Albert Colliard), socjo-
logicznego (Raymond Aron) i raczkującego politologicznego (Alfred Grosser). Ten 

2 W rozmowach Profesor Kukułka wspominał, iż np. gen. A. Beauffre przyjmował go często u siebie 
w domu.
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ogląd stanu francuskiej nauki o stosunkach międzynarodowych zaowocuje budową od 
połowy lat 70. XX w. polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych.

 2. Generał de Gaulle w życiu i twórczości Józefa Kukułki

Okres pracy w PISM i w polskiej ambasadzie w Paryżu przypada na czas prezyden-
tury gen. de Gaulle’a. Profesor był zafascynowany tą postacią. Szczycił się w rozmo-
wach osobistych jako przedstawiciel ambasady polskiej – kontaktem z nim. Był też 
w tym charakterze na jego uroczystościach pogrzebowych w katedrze Notre Dame 
w Paryżu w 1970 r. Tę fascynację szczególnie wyraził w przedmowie do polskiego 
wydania jego Pamiętników nadziei. Zawarł w niej własną wizję dorobku politycznego 
gen. de Gaulle’a.

Dorobek ten Profesor traktował wielowymiarowo. Dokonał on niejako gradacji 
wagi poszczególnych elementów, składających się na gaullistowską wizję polityki. 

Pierwszy z nich, to wizja władzy, gwarantującej „zwartość rządów, sprawność 
administracji, prestiż i autorytet państwa”3. Państwo to – pisze za generałem – winno 
czerpać siłę ze swoich struktur warunkujących skuteczność działania oraz z zaufania 
narodu. J. Kukułka zgadza się z gaullistowską krytyką rządów IV Republiki. Wska-
zuje na kruchość rządów, opartych na konstytucji z 1946 r., a które w ciągu 12 lat 
zmieniały się aż 24 razy. Przedstawia inne konsekwencje wynikłe z wadliwości sys-
temu politycznego, takie jak: spadek wartości franka, wzrost defi cytu budżetowego, 
rosnące bezrobocie, zmniejszanie się rezerw dewizowych, uzależnienie francuskiej 
polityki wojskowej i zagranicznej od Stanów Zjednoczonych, obniżenie prestiżu mię-
dzynarodowego Francji i wewnętrzny kryzys polityczny, powodowane prowadzonymi 
wojnami kolonialnymi. Kukułka wskazuje, iż de Gaulle po dojściu ponownie do wła-
dzy w 1958 r. miał już dokładną wizję ustrojową Francji, która miałaby eliminować 
wymienione wady rządzenia państwem. Jej podstawowe zasady zawarte były w kon-
stytucji z 1958 r., zaś podstawą ustrojową urząd prezydenta Republiki. System poli-
tyczny oparty na nim Profesor określa jako system władzy spersonifi kowanej, ozna-
czającej „koncentrację władzy i jej funkcji wokół jednej osoby, co znacznie wzmacnia 
strukturę władzy państwowej we Francji, przesuwając zarazem zdecydowanie akcent 
na korzyść władzy wykonawczej”.

Drugim elementem gaullistowskiej wizji polityki w ujęciu Józefa Kukułki 
była polityka zagraniczna. Słusznie ukazuje jej priorytet w tej wizji nad polityką 
wewnętrzną, gdyż u de Gaulle’a nie wynika ona w prostej linii z wewnętrznych uwa-
runkowań i zależna jest od jednego człowieka – prezydenta Republiki, jego „przemy-
śleń i dalekosiężnych wizji”.

3 J. Kukułka, Przedmowa do wydania polskiego, w: Ch. de Gaulle, Pamiętniki nadziei. Odnowa 
1958–1962, Warszawa 1974, s. 5.
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Profesor wyróżnia trzy zasady, na których opierał swoją politykę zagraniczną 
gen. de Gaulle, zasadę: narodową, równowagi i zaplecza. 

a. Zasada narodowa wyrażała się – jak podkreśla Józef Kukułka – w stwierdze-
niu de Gaulle’a, iż „jedynymi bytami międzynarodowymi są narody”4, zaś podstawą 
życia międzynarodowego jest walka interesów narodowych, wzajemna ich opozycja 
i tymczasowa zgodność. Ideologie miałyby tylko kamufl ować te interesy, lecz w dłuż-
szej perspektywie ich znaczenie byłoby tylko przejściowe. Prawo do reprezentowa-
nia interesów narodowych wobec „społeczności międzynarodowej” ma w gaullistow-
skiej wizji tylko szef państwa francuskiego. Natomiast nie mają tego prawa partie 
polityczne, grupy nacisku, czy media. Profesor podkreśla, iż koniecznym elementem 
formułowania i realizacji interesu narodowego w tej wizji polityki zagranicznej jest 
ciągła walka o niezależność narodową Francji. De Gaulle – co podkreśla Profesor 
– prowadził ją konsekwentnie na trzech płaszczyznach: wojskowej, dyplomatycznej 
i walutowej.

Charakteryzując płaszczyznę wojskową walki o niezależność Francji, Józef 
Kukułka wraca do wczesnych lat kariery de Gaulle’a w armii, gdy zajmował się 
on teoretycznymi zagadnieniami obrony narodowej. Przytacza jego pogląd, iż bez 
niezależnej polityki wojskowej nie ma możliwości prowadzenia niezależnej poli-
tyki zagranicznej. Drogę do takiej niezależności Francji ukazuje Profesor najpierw 
poprzez próby zakupu tej broni u Amerykanów, a wobec ich sprzeciwu, budowę wła-
snej force de frappe. Słusznie twierdzi, iż decyzja ta przyczyniła się – oprócz uzy-
skania broni nuklearnej – do osiągnięcia przez Francję czołowej pozycji w świecie 
w technologii przemysłu metalurgicznego, elektronicznego, chemicznego5 i, dodajmy,
w handlu bronią. 

b. Płaszczyznę dyplomatyczną walki o niezależność narodową Francji traktuje 
Profesor w ścisłym związku z zasadą narodową. Analizuje ten problem w wymia-
rze zachodnim oraz międzyblokowym. Podkreśla, iż już od 1958 r. generał roz-
począł walkę przeciwko zasadzie podporządkowania i hegemonii amerykańskiej 
w NATO, która według niego stwarzała potencjalne niebezpieczeństwo automatycz-
nego włączenia Francji w konfl ikt niezgodny z jej interesami. Opinię tę Józef Kukułka 
wzmacnia osobistym poglądem, iż de Gaulle wychodził z założenia, że „atlantyc-
kie hasła o zagrożeniu wojennym ze Wschodu nie mają sensu”, zaś NATO przestało 
być na Zachodzie wiarygodną gwarancją bezpieczeństwa6. Profesor ukazuje gaulli-

4 Ibidem, s. 7. S. Musiał, Główne uwarunkowania francuskiej polityki zagranicznej, w: M.J. Malinow-
ski, S. Musiał (red.), Przyszłość Unii Europejskiej, Gdańsk 2009, s. 30–32. Zob. także: Conférence de presse 
du 13 décembre 1959, Discours et message 1958–1962, t. 3, Paris 1970, s. 53; A. Peyrefi tte, C’était de 
Gaulle, Paris 1995, s. 297. Szerzej na temat pojmowania przez gen. de Gaulle’a pojęcia narodu zob.: Fon-
dation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle et la Nation. Actes du colloque organisé à Paris, sous le haut 
patronnage de Christian Poncelet, président du Sénat, les 30 novembre et 1 décembre 2000, Paris 2002.

5 Zob. J. Kukułka, Przedmowa…, s. 9–10.
6 Ibidem, s. 10.
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stowskie propozycje reform paktu, a gdy to – jak pisze – nie spotyka się ze zro-
zumieniem sojuszników, usprawiedliwia on wyjście Francji ze struktur wojskowych 
NATO w 1966 r. Przy czym, co podkreśla Józef Kukułka, de Gaulle’owi nie chodzi 
o zerwanie z NATO, „lecz o konieczną adaptację”. Odtąd – jak pisze dalej Profesor 
– „Francja uniezależniona od polityki i strategii amerykańskiej, pozostaje siłą najbar-
dziej mobilną w NATO, dając innym sojusznikom przykład odprężeniowej polityki
ogólnoeuropejskiej”.

Trafnie wskazał J. Kukułka na psychologiczne podłoże decyzji de Gaulle’a o deko-
lonizacji francuskiej Afryki. Otóż – twierdzi Profesor – generał „nie znosił sytuacji 
przymusowych i krępujących”7, stąd też jego wybór na pozbycie się tego balastu 
w prowadzeniu niezależnej polityki francuskiej. Balastu, gdyż wojna w Algierii, naj-
istotniejszy element tego balastu, burzyła porządek wewnętrzny państwa i kierowała 
na Francję falę krytyki bloku krajów komunistycznych i Trzeciego Świata, a nawet 
Stanów Zjednoczonych, które w ten sposób miały możliwość wywierania nacisków 
na Francję na arenie międzynarodowej. Tak więc, aby odzyskać „wolne ręce” podpi-
suje w Evian umowę dającą Algierii niepodległość, wcześniej zaś umowy przyznające 
niepodległość 13 krajom frankofońskiej Afryki. Przy czym Profesor pisze, iż uznanie 
niepodległości Algierii odbyło się na warunkach honorowych. W zapisach prawnych 
było to prawdą, lecz Józef Kukułka nie wspomina – by nie burzyć obrazu de Gaul-
le’a jako człowieka – o realizacji postanowień umowy z Evian. Potraktowanie harkis 
przez władze francuskie po przyznaniu niepodległości Algierii kładzie się cieniem na 
najnowszej historii Francji. We Francji znalazło schronienie tylko 85 tys. osób, zaś 
razem z rodzinami 140 tys.8 Przyznano im status „Francuzów – repatriantów muzuł-
mańskich”, mogącym zdobyć francuskie obywatelstwo do 22 marca 1967 r. przez 
prostą deklarację przyjęcia francuskiego obywatelstwa. Resztę harkis, która została 
wraz z rodzinami w Algierii, spotkała okrutna śmierć z rąk Frontu Wyzwolenia Naro-
dowego. Ocenia się obecnie, iż wymordowano wtedy łącznie z rodzinami około 
60–70 tys. współpracowników Francuzów, traktowanych jako zdrajców, kolaboran-
tów i agentów neokolonializmu. Ówczesna postawa generała kładzie się też cieniem 
na etycznej stronie postępowania prezydenta, który na posiedzeniu Rady Ministrów 25 
lipca 1962 r. powiedział, iż „nie można zgodzić się na ewakuację wszystkich muzuł-
manów, którzy oświadczyliby, że nie potrafi ą porozumieć się ze swoim rządem! Ter-
min repatriowani nie odnosi się do muzułmanów: oni nie wracają na ziemie swoich 
ojców. Można byłoby mówić tylko o uchodźcach! Ale nie można ich przyjmować we 
Francji jako tych, którzy uciekają przed niebezpieczeństwem”9. Oczywiście, jest to 
przykład cynizmu politycznego, ale też działania niezgodnego za statutem Algier-
czyków z 1947 r., a przede wszystkim niezgodnego z art. 1 konstytucji V Republiki, 

7 Ibidem, s. 12.
8 G. Couvreur, Musulmans de France. Diversité, mutations et perspectives de l’islam français, Paris 

1998, s. 14. Obecnie liczbę harkis wraz z rodzinami ocenia się na 450–700 tys. 
9 A. Peyreffi te, op. cit., s. 196.
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gwarantującym równość wszystkim obywatelom Republiki, konstytucji, którą de Gaulle
opracował i zatwierdził. 

c. Wojskowe i dyplomatyczne kroki, które mieściłyby się w ramach tego, co Józef 
Kukułka określa w późniejszej twórczości jako cele egzystencjalne państwa, uzupeł-
niane były przez de Gaulle’a realizacją – w tej samej klasyfi kacji – celów koegzysten-
cjalnych, które nazwane zostały przez Profesora w Przedmowie … w 1973 r. „celami 
bliższymi”10. Cele te, to jego zdaniem, projekt pojednania francusko-niemieckiego 
i budowa „Europy europejskiej”. 

Problem stosunków z Niemcami jest główną troską Francji już prawie od 150 lat. 
W koncepcji polityki zagranicznej pierwszego prezydenta V Republiki pojednanie 
francusko-niemieckie miało pierwszoplanowe znaczenie. Profesor przyznaje, iż sta-
nowi to „wymowny dowód na rzecz tezy o przystosowywaniu się do okoliczności jako 
o podstawowej metodzie działania de Gaulle’a w służbie «wiecznej Francji»”11. Istot-
nie, taki zwrot w polityce francuskiej, czy też w gaullistowskiej doktrynie może dzi-
wić, gdy się zważy, iż w latach 1870–1945 Francja była trzykrotnie najeżdżana przez 
wschodniego sąsiada12, ich stosunki w tym okresie prowadzone były w cieniu wojny. 
Sam de Gaulle, co podkreśla Józef Kukułka, walczył w dwóch wojnach światowych 
przeciw Niemcom, po wojnie był zwolennikiem rozczłonkowania Niemiec, zburzenia 
ich potęgi przemysłowej i przekształcenia w kraj rolniczy. Przeciwstawiał się two-
rzeniu państwa zachodnioniemieckiego, ich remilitaryzacji i wciąganiu ich w sferę 
wpływów anglosaskich. „Liczył natomiast – pisze słusznie Profesor – że pojednanie 
francusko-niemieckie zwiększy swobodę, siłę i dynamikę działania V Republiki na 
płaszczyźnie wspólnorynkowej, atlantyckiej, ogólnoeuropejskiej i światowej”13. Dla-
tego też zadbał o prawie rodzinne przyjęcie, łącznie z noclegiem, kanclerza Konrada 
Adenauera w swojej posiadłości Colombey les Deux-Églises14. De Gaulle liczył też 
na zainteresowanie propozycją strony niemieckiej, która mogła liczyć na „świadectwa 
moralności” od Francuzów i włączenie ich do polityki europejskiej. Wynikiem poli-
tyki pojednania francusko-niemieckiego stał się podpisany 22 stycznia 1963 r. traktat 

10 J. Kukułka, op. cit., s. 13.
11 Ibidem, s. 14.
12 Gen. de Gaulle idzie jeszcze dalej w głąb historii, wskazując, iż Francja była siedmiokrotnie ofi arą 

napaści wschodniego sąsiada w latach: 1792, 1793, 1814, 1815, 1870, 1914, 1940. J. Binoche, Histoire des 
relations franco-allemandes de 1789 à nos jours, Paris 1996, s. 232–233. 

13 J. Kukułka, op. cit., s. 14
14 Z nazwą tej miejscowości łączy się wypowiedź gen. de Gaulle’a związana z motywacjami jego 

decyzji o przyznaniu niepodległości Algierii. Otóż Alain Peyrefi tte, ówcześnie bliski współpracownik 
de Gaulle’a, tak zapisał wypowiedź generała w tym czasie: „Gdybyśmy przystali na integrację, jeżeli 
uznalibyśmy wszystkich Arabów i Berberów z Algierii za Francuzów, to jak moglibyśmy zapobiec ich 
przybyciu i zamieszkaniu w metropolii, tym bardziej prawdopodobne, że tutaj poziom życia jest o tyle 
większy. W tym wypadku moja miejscowość nie nazywałaby się Colombey les Deux Églises [Gołębiewo 
Dwa-Kościoły – S.M.], lecz Colombey les Deux Mosquées! [Gołębiewo Dwa-Meczety – S.M.]”. Zob. 
A. Peyrefi tte, op. cit., s. 52. 
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o współpracy, zwany elizejskim. Treść traktatu była zwięzła i krótka, za to – jak pod-
kreślili ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec 50 lat później – wręcz 
rewolucyjna – „Niemcy i Francja opowiadają się w nim, że docelowo będą dążyć we 
wszystkich istotnych gospodarczych, politycznych i kulturalnych sprawach do jed-
nakowego stanowiska. Traktat jest – także po pięćdziesięciu latach – wciąż aktualny. 
Zasadnicze pojęcia jego preambuły – pojednanie, młodzież, solidarność oraz Europa – 
opisują istotę naszego partnerstwa. Traktat wbrew wszystkim przeciwnościom wytwo-
rzył atmosferę bliskości i przyjaźni, jaką zna niewiele narodów”15. Józef Kukułka 
podkreśla śmiałą myśl de Gaulle’a wprzęgnięcia przez układ elizejski Republiki Fede-
ralnej Niemiec w politykę odprężenia w Europie poprzez uznanie przez nią rezulta-
tów II wojny światowej i kanalizowania jej aktywności w kierunku pożądanym przez 
Francję. Efektem tego będzie na przełomie lat 60. i 70. XX w. niemiecka Ostpolitik.

d. Józef Kukułka słusznie dostrzegał, iż de Gaulle widział w układach rzymskich 
z 1957 r. powołujących Europejską Wspólnotę Gospodarczą, odskocznię do realiza-
cji swojej wizji polityki europejskiej. Co prawda, opcja europejska w polityce zagra-
nicznej wybrana została przez Francję jeszcze za czasów IV Republiki, w 1948 r.16 
Zaowocowała ona wkrótce, 9 maja 1950 r., inicjatywą utworzenia Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali. Można powiedzieć, iż od tejże inicjatywy Roberta Schumanna 
(jej współautorem był Jean Monnet), poprzez traktaty rzymskie z 1957 r., aż do Trak-
tatu z Maastricht z 1992 r. proces integracji europejskiej przebiegał w przeważają-
cej mierze według projektu francuskiego17, zaś tempo jego realizacji zależne było od 
sprawnego funkcjonowania i impulsów tandemu francusko-niemieckiego. Przy czym 
decydującą rolę w kształtowaniu formy integracji europejskiej odegrał w okresie swo-
jej prezydentury gen. de Gaulle.

Prezydent Francji miał świadomość malejącej roli Francji jako mocarstwa. Dobit-
nym tego przykładem był kryzys sueski w 1956 r. i w jego wyniku porozumienie 
Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego ponad głowami Francji i Wielkiej 
Brytanii. W tym kontekście budowa jedności zachodnioeuropejskiej, początkowo 
w wymiarze kontynentalnym, wymierzona byłaby przede wszystkim – jak pisze Pro-
fesor – przeciwko Anglosasom i ten sam cel przyświecał de Gaulle’owi w polityce 
pojednania francusko-niemieckiego i wetowania wejścia Wielkiej Brytanii do Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej. Pomocna w tym była zasada jednomyślności w insty-
tucjach EWG, twardo broniona przez de Gaulle’a, dla którego integracja europejska 
miała charakter międzyrządowy, była to Europa państw, której instytucje ponadnaro-
dowe miały raczej charakter techniczny niż merytoryczny. Francuski stosunek do tych 

15 Tekst ukazał się 22 stycznia 2013 r. w „Le Monde”, we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Gaze-
cie Wyborczej”, http://wyborcza.pl/1,75968,13272466,Traktat__ktory_zmienil_Europe__50_lat_temu_pod-
pisano.html?piano_t=1 (15.03.2013). 

16 Zob. S. Musiał, Geneza i ewolucja francuskiej polityki europejskiej, w: M.J. Malinowski, S. Musiał 
(red.), op. cit., s. 106–126.

17 Zob. Ph. Moreau Defarges, L’Union Européenne, empire démocratique?, Paris 2002, s. 61.
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instytucji wyrażała sentencja de Gaulle’a: „Nie ma egzekutywy w Brukseli […]. To, 
co się przesadnie nazywa egzekutywą jest tylko komisją kontaktów, koordynacji, przy-
gotowywania decyzji, ale decyzje podejmują rządy”18. Taka polityka – twierdzi Józef 
Kukułka – dała czas na umocnienie się struktur Wspólnego Rynku po myśli generała, 
zabezpieczając interesy francuskiej gospodarki, szczególnie rolnictwa. Jako pragma-
tyk, de Gaulle nie był więźniem swoich wcześniej wypracowanych koncepcji. I tak, 
tuż przed swoim ustąpieniem w 1969 r. zaproponował pierwsze rozszerzenie EWG, 
które dokonane zostało w 1973 r., już po jego ustąpieniu i śmierci. Profesor tłumaczy 
ten krok rosnącą na korzyść Niemiec dysproporcją gospodarek Republiki Federalnej 
i Francji. Rozszerzenie Wspólnego Rynku o Wielką Brytanię miałoby chronić Wspól-
notę przed niemiecką dominacją. 

e. Jak wcześniej wskazaliśmy, trzecią zasadą gaullistowskiej polityki zagra-
nicznej – po zasadzie narodowej i równowagi – jest w klasyfi kacji Józefa Kukułki 
zasada zaplecza. Profesor wskazuje na wojskowe źródła jej umocowania w gaulli-
stowskiej wizji polityki. W tym ujęciu zasada ta spełniałaby rolę służebną wobec 
dwóch poprzednich, a określałaby ona nowoczesne, skuteczne instytucje państwowe, 
silną władzę, dynamiczną gospodarkę i stabilne stosunki społeczne. O dwóch pierw-
szych elementach wspominaliśmy wcześniej. Natomiast dwa ostatnie często margina-
lizowane są w analizach myśli gaullistowskiej. Profesor nie popełnia tego błędu, lecz 
przede wszystkim kładzie nacisk w Przedmowie… na płaszczyznę walutową. Istot-
nie powołany w 1958 r. na czele komitetu ekspertów do spraw uzdrowienia fi nansów 
publicznych ekonomista-liberał Jacques Rueff przedstawił w grudniu 1958 r. de Gaul-
le’owi plan zwany od jego nazwiska „plan Rueff” lub „Pinay-Rueff”, m.in. z zale-
ceniem wprowadzenia nowego franka (co się stało 1 stycznia 1960 r.), jego wymie-
nialności i oparcia nie na dolarze, ale na złocie. Była to jednak tylko część zasług 
tego ekonomisty. W szerszym wymiarze stał się on twórcą gaullistowskiej polityki 
gospodarczej. Oprócz zaleceń zawartych w powyższym planie opracował on bar-
dziej szczegółowy plan odnowy gospodarczej i fi nansowej Francji, zwany „planem 
Rueff-Armand”, zatytułowany Rapport du Comité pour la suppression des obstac-
les à l’expansion économique19 (Raport Komitetu powołanego dla zniesienia prze-
szkód we wzroście gospodarczym) i opublikowany w 1960 r. Proponowane zalece-
nia w obu raportach były niejako manifestem gospodarki liberalnej, miały charakter 

18 Za: A. Peyrefi tte, op. cit., s. 430. Spektakularnym wyrazem ówczesnego stosunku Francji do insty-
tucji europejskich była tzw. polityka „pustego krzesła” (la chaise vide), która była francuską odpowie-
dzią na próby zwiększania uprawnień decyzyjnych Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz 
zwiększania zakresu decyzji podejmowanych na zasadzie większościowej kosztem zasady jednomyślności 
państw członkowskich w podejmowaniu decyzji. Zob.: E. Romaniuk-Całkowska, Rola Francji w integracji 
politycznej Europy Zachodniej, Toruń 2004, s. 102–110; K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji 
w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 116–117. 

19 Les obstacles à l’expansion économique: rapport présenté par le Comité institué par décret n°59-
1284 du 13 novembre 1959, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000508/index.
shtml (15.09.2014). 
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kompleksowy i nakierowane były na: uzdrowienie fi nansów publicznych, stabilizację 
budżetu państwa, rygorystyczną politykę monetarną, reformę administracji, wzmocnie-
nie konkurencji, krytykę protekcjonizmu i otwarcie gospodarki na zewnątrz, zniesie-
nie subwencji państwowych dla przedsiębiorstw, odblokowanie dostępu do niektórych 
zawodów, zniesienie nienależnych korzyści fi skalnych, a nawet zniesienie emerytur 
kombatanckich (decyzję tę wkrótce cofnięto). Wprowadzenie przynajmniej części tych 
zaleceń20 dało szybko efekty w postaci szybszego wzrostu gospodarczego, polepszenia 
konkurencyjności francuskiej gospodarki, zahamowania infl acji, czy też dodatniego 
bilansu handlowego. 

To, iż Józef Kukułka w swojej analizie gaullistowskiej myśli ekonomicznej poło-
żył tak szczególny nacisk na kwestię walutową, było zapewne wynikiem aktualności 
tego zagadnienia w chwili pisania Przedmowy… Przypomnijmy, iż w 1973 r. Stany 
Zjednoczone odeszły od powiązania wartości dolara ze złotem, co skutkowało płyn-
nym kursem tej światowej waluty. Była to porażka gaullistowskiej polityki walutowej, 
gdyż generał już od połowy lat 60. XX w. – gdy już miał „wolne ręce” w polityce 
zagranicznej – zaatakował zachodni system walutowy z dominującą tam rolą dolara, 
który – będąc światową walutą rezerwową – nie miał już pokrycia w złocie, zaś 
gospodarka amerykańska miała rosnący defi cyt płatniczy. Generał proponował wtedy 
oparcie całego systemu walutowego na – co prawda podwyższonym – ale parytecie 
złota. Przestrzegał także przed konsekwencjami amerykańskiej decyzji dla gospodarki 
światowej. Jakże aktualnie brzmi to ukazanie przez Profesora wagi kwestii waluto-
wej w gaullistowskiej wizji politycznej w dzisiejszych czasach kryzysu fi nansowego.

f. Trudnym problemem dla Profesora była analiza – w okresie trwania PRL – ide-
ologicznej strony gaullistowskiej myśli społeczno-politycznej. W sposób najbardziej 
ogólny Józef Kukułka określał generała „konserwatystą w sensie klasowym i moder-
nistą w sensie cywilizacyjnym”21. Trzeba przyznać, iż na pewno de Gaulle nie rozu-
mował w kategoriach klasowych. Profesor ukazał to przy wcześniejszej analizie zasad 
gaullistowskiej polityki zagranicznej.

De Gaulle był przeciwnikiem ideologii marksistowskiej i ustroju komunistycz-
nego, a już na pewno zastosowania go we Francji. Rozumowanie w kategoriach 
narodowych wykluczało nadrzędność innych form interesów grupowych. Jednak 
jako realista musiał brać pod uwagę istnienie ruchu komunistycznego we Francji 
i państw „realnego socjalizmu” w życiu międzynarodowym. W pierwszym okresie 
swojego premierowania w latach 1944–1946 komuniści znaleźli się nawet w jego 
rządzie. Natomiast Józef Kukułka uważa, iż generał stosował wobec ówczesnych kra-
jów komunistycznych dwa kryteria: ideologiczno-ustrojowe oraz geopolityczno-naro-
dowe. Pierwsze z nich przeważać miało do 1964 r., zaś drugie, po 1964 r. W okresie 

20 Jak pisze Paul Fabra w „Les Echos”: „Brakłoby miejsca dla wyliczenia, kiedy rozsądne rekomen-
dacje komitetu Rueff-Armand pozostały martwą literą”, P. Fabra, Le comité Rueff-Armand: un remord 
récurrent, „Les Echos” z 18 stycznia 2008 r.

21 J. Kukułka, op. cit., s. 16.
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pierwszym – pisze Profesor – de Gaulle traktuje z pozycji ideologicznych państwa 
komunistyczne i przemiany w Europie Środkowej, traktując je jako narzucone przez 
Moskwę dzięki zgodzie udzielonej w Jałcie przez Anglosasów. Stanowiły one w tym 
ujęciu zagrożenie dla Europy Zachodniej. Oddając trybut władzom PRL Józef Kukułka 
ocenia jako „niechęć wobec przemian socjalistycznych” oraz „niedocenianie znacze-
nia rewolucji socjalistycznej jako podstawowego czynnika głębokich przeobrażeń 
zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w stosunkach międzynarodowych po 
II wojnie światowej w skali globalnej”22, zaś przyczyną takiej postawy ideologicznej
de Gaulle’a miałoby być zatrzymanie się myśli gaullistowskiej „na etapie liberalnego 
kapitalizmu, który zarówno we Francji, jak i w innych krajach zachodnich już dawno 
należy do przeszłości”23. Życie, ale i sam Profesor zweryfi kował tę tezę negatywnie 
w późniejszych swoich pracach24. 

W sposób bardziej realistyczny Profesor analizuje drugi okres postawy generała, 
to znaczy po 1964 r., kiedy to generał złagodził krytykę ustroju komunistycznego. 
Wtedy to powstał w doktrynie gaullistowskiej słynny tryptyk: „odprężenie–porozu-
mienie–współpraca”. Koncepcja ta zakładała – jak pisze Józef Kukułka – przypisa-
nie Francji roli promotora procesu poszerzania kontaktów między państwami dwóch 
bloków w Europie, co miało prowadzić do osłabienia związków wewnątrzbloko-
wych, osłabienia hegemonii Stanów Zjednoczonych i ZSRR w swoich blokach i ero-
zji wewnętrznej tychże bloków. Koniecznym elementem tego tryptyku było wprzę-
gnięcie Republiki Federalnej Niemiec we wschodnią politykę de Gaulle’a. Udało się 
to pod koniec lat 60. XX w., gdy Niemcy uznali polityczne i terytorialne status quo 
w Europie. Był to jednocześnie okres, gdy Profesor mógł z biska jako dyplomata śle-
dzić ten proces.

Szczególne miejsce w gaullistowskiej polityce wschodniej i równowagi europej-
skiej w drugiej połowie lat 60. XX w. przypisuje Józef Kukułka Polsce. Uważał on, iż 
de Gaulle liczył na rozluźnienie „polityki bloków” wskutek działania odśrodkowego 
– Francji w NATO i Polski w Układzie Warszawskim. Profesor pisze, iż dyplomacja 
francuska starała się przekonać stronę polską, aby ta, idąc przykładem Paryża, wystą-
piła ze struktur wojskowych Układu Warszawskiego. Będąc blisko wydarzeń związa-
nych z wizytą de Gaulle’a w Polsce we wrześniu 1967 r., Józef Kukułka twierdzi, że 
w jej trakcie „de Gaulle przekonał się o nierealności takiego założenia w warunkach 
pojałtańskiego uzależnienia Polski od ZSRR”25. To przekonanie ugruntowane zostało 
po interwencji wojskowej państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 

g. Pomimo iż Józef Kukułka traktował de Gaulle’a w sensie ideologicznym jako 
konserwatystę, to w sensie cywilizacyjnym uważał go za modernistę. Świadczyły 

22 Ibidem, s. 18.
23 Ibidem.
24 Zob. J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–2000, Warszawa 2007, 

s. 120–121,139–140, 144–146, 451–452.
25 Ibidem, s. 140.
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o tym takie jego działania tuż po wojnie, jak: nacjonalizacja kopalń węgla, Banku 
Francji, komunikacji lotniczej i kolejowej, zakładów Renault, powołanie Wyso-
kiego Komitetu Planu i Wysokiego Komisariatu Energii Atomowej, rozszerzenie 
systemu ubezpieczeń społecznych, powołanie komitetów zakładowych i przyznanie 
praw wyborczych kobietom. Decyzje te powodowane były, według Profesora, przede 
wszystkim budową zaplecza „godnego Francji”, ale też, aby „poprawić stosunki spo-
łeczne, by kraj powrócił do pracy i aby udaremnione zostały próby przewrotu”26 – 
dodajmy, komunistycznego27. Ta modernistyczna postawa generała widoczna była 
również w odnowie gospodarki po 1958 r., ale także w próbie łagodzenia stosun-
ków społecznych poprzez realizację tzw. teorii partycypacji. Teorię tę Józef Kukułka 
nazywa trzecim – po instytucjach państwowych i niezależnej polityki – „fi larem trwa-
łości i stabilności rozwoju V Republiki”28. Ogólnie teoria ta polegała na stopniowym 
przekształcaniu pracowników poprzez system akcji we współwłaścicieli fi rm, w któ-
rych pracowali. Profesor uważa, iż próba jej wprowadzenia w życie legła u podstaw 
przegrania przez de Gaulle’a referendum z kwietnia 1969 r. i jego odejścia z polityki.

* * *

Francja była podstawą, na której Profesor Józef Kukułka budował swoje życie 
jako praktyk i teoretyk stosunków międzynarodowych. Nieprzypadkowo, właśnie po 
powrocie z placówki w Paryżu, zainicjował w 1975 r. powstanie Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i skupił wokół siebie młodych 
pracowników naukowych, którzy tworzyli później polską szkołę stosunków między-
narodowych. Oczywiście w późniejszym okresie ta „impregnacja” Francją zaczęła 
maleć, a to w wyniku rozszerzania pola zainteresowań Profesora na teoretyczne zagad-
nienia stosunków międzynarodowych w wymiarze globalnym.

Niewątpliwie Józef Kukułka zafascynowany był postacią gen. de Gaulle’a. Jakie to 
cechy tego męża stanu mogły tak wpływać na Profesora? Wydaje się, iż przede wszyst-
kim osobowość generała jako męża stanu. Trudno powiedzieć, aby Józef Kukułka był 
przesadnym demokratą, toteż budowa systemu politycznego gaullistowskiej Francji, 

26 Zob. J. Kukułka, Przedmowa…, s. 16.
27 Nie należy dziwić się obawom de Gaulle’a, gdy się zważy, jakie wpływy we Francji miała sta-

linowska Francuska Partia Komunistyczna. Świadczą o tym m.in. jej wyniki wyborcze w tym okresie: 
październik 1945 r. – 26,2% (1 miejsce), czerwiec 1946 r. – 26,0% (2 miejsce), listopad 1946 r. – 28,3% 
(1 miejsce), czerwiec 1951 r. – 25,9% (1 miejsce). Komunistyczna przybudówka związkowa CGT liczyła 
wtedy około 5 mln członków, zaś organ prasowy FPK, „L’Humanité” rozchodził się w 400 tys. egzempla-
rzy, tj. dwa razy więcej niż następna w kolejności gazeta. Jednak FPK nie mogła stworzyć własnej koalicji 
rządowej, ale – do maja 1947 r. – jej przedstawiciele zasiadali w rządzie, co łagodziło działalność agitacyjną 
komunistów. Po wykluczeniu z rządu Partia Komunistyczna rozpoczęła aktywność anarchizującą państwo, 
dopuszczając się nawet czynów terrorystycznych. Zob. M. Agulhon, A. Nouschi, R. Schor, La France de 
1940 à nos jours, Paris 1995, s. 139–149.

28 J. Kukułka, op. cit., s. 17.
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opartego na „spersonifi kowanej władzy” w osobie prezydenta i możliwość formuło-
wania i realizacji przez niego, i tylko przez niego wizji interesu narodowego mogła 
Profesora uwieść. Dodać do tego należy prymat polityki zagranicznej nad wewnętrzną, 
co z racji zainteresowań badawczych Józefa Kukułki miało też duże znaczenie.

Cechą charakteru de Gaulle’a, którą podkreślał Profesor, był realizm. Wskazywały 
na to działania generała w życiu międzynarodowym, w którym umiał dostosowywać 
się do aktualnych możliwości swego działania. W tym kontekście trudno nie nazwać 
Józefa Kukułki także realistą. Pomimo tego próbował on doszukiwać się u de Gaul-
le’a rzadko ujawnianych publicznie stanów uczuciowych, wskazujących na pewien 
romantyzm w jego charakterze29. Być może Profesor szukał tego u siebie30.

France and General de Gaulle in Life and Work
of Professor Józef Kukułka 
Summary

Gen. De Gaulle held a special place in life and work of Professor Kukułka. The author presents 
the way Professor perceived the political thought of the French president. He did this by grad-
ing signifi cance of individual elements which formed the Gaullist vision of politics. The fi rst ‒ 
a vision of power guarantees “cohesiveness of government, administration effi ciency, prestige 
and authority of the state”. Professor defi nes it as a system of personifi ed power, which means 
“concentration of power and its functions in one individual”. The second element of the Gaullist 
vision of politics, according to Józef Kukułka, was foreign policy. He presents its priority over 
domestic policy. The third element in the classifi cation of Professor Kukułka is the principle of 
infrastructure. The professor points to its military sources in the Gaullist vision of politics. In 
this perspective, this principle would play an ancillary role towards two other principles, and it 
would defi ne a modern, effective state institutions, strong power, dynamic economy and stable 
social relationships.

29 Ibidem, s. 21.
30 W latach 80. XX w. na Uniwersytecie Warszawskim miał wystąpienie adiutant gen. de Gaulle’a. 
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Stanisław Parzymies

S t o s u n k i  M i ę d z y n a r o d o w e  –  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  •  n r  2  ( t . 5 0 )  2 0 1 4

LE TRIANGLE DE WEIMAR A-T-IL ENCORE
UNE RAISON D’ÊTRE 

DANS L’EUROPE EN VOIE D’ UNIFICATION?1

Le premier mai 2014 dix ans se sont écoulés depuis l’accession à l’Union européenne 
de la Pologne et de neuf autres pays, dont six faisaient également parti de l’Europe 
centrale. L’élargissement de 2004 fut un événement historique. L’adhésion de plusieurs 
pays de l’ancienne Europe de l’Est à l’Union européenne a mis fi n à la division de 
l’Europe qui avait été décrétée à Yalta en février 1945. Dès la fi n de la Guerre froide, 
l’entrée dans l’UE avait été un objectif stratégique de la Pologne, après la transforma-
tion démocratique en 1989; les Polonais accueillirent très favorablement les avantages 
politiques, économiques, juridiques, culturels... liés à l’adhésion. Pour des raisons 
politiques, l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe Centrale était 
inévitable et devait intervenir tôt ou tard. Cela eut lieu au terme des quinze années de 
leur transformation démocratique, transition qui fut inaugurée en Pologne par la réu-
nion de toutes ses forces politiques au mois de février 1989.

Le Traité qui constitue la base du fonctionnement de l’Union européenne n’em-
pêche pas les Etats membres souhaitant engager une coopération en dehors de l’Union 
de le faire, à condition qu’elle ne soit pas contraire aux principes de l’Union et n’em-
pêche pas la réalisation de ses objectifs. Actuellement, les Etats membres dont enga-
gés dans diverses formes de coopération, plus ou moins formalisées, répondant à cette 
exigence. Tant les ententes bilatérales que multilatérales entre ceux-là constituent des 
facteurs d’infl uence directe d’intensité variable sur le processus décisionnel de l’Union 
européenne. Parmi les plus importantes, il faut d’abord mentionner la coopération 
franco-allemande dans le cadre du Traité d’Elysée de 1963; dès le début du proces-
sus de l’intégration européenne la France et la République fédérale d’Allemagne se 
sont consultées sur toutes les questions d’importance majeure liées aux activités des 

1 Article intitulé La Triangle de Weimar a-t-il encore une raison d’être dans l’Europe en voie d’uni-
fi cation? a paru pour la première fois en langue française dans, ,,Annuaire français de relations interna-
tionales” 2010, vol. XI. 
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Communautés européenes, puis de l’Union européenne et, depuis 1963 ces consulta-
tions sont institutionnalisées. A côté de cela, la coopération de trois Etats appartenant 
à l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, la France et la Pologne, dans le cadre du 
Triangle de Weimar, peut également avoir sa raison d’être au sein de l’Union.

 1. Les objectifs originaires et le bilan du Triangle
de Weimar avant 2004

Le Triangle de Weimar a été engagé le 28 août 1991 à Weimar par le ministre des 
Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Hans-Dietrich Genscher, 
comme forum de consultations trilatérales des ministres des Affaires étrangères de 
France, d’Allemagne et de Pologne, au sujet de l’avenir de l’Europe après la Guerre 
froide. L’objectif de la rencontre de Weimar, à laquelle prenait part, indépendamment 
de M. Genscher, Krzysztof Skubiszewski et Roland Dumas, était de constituer le cadre 
d’un dialogue entre les trois pays en question. Grâce à sa participation à cette initiative 
trilatérale, la Pologne a été le seul pays d’Europe centrale à être admis dans le cercle 
des deux Etats constituant la force motrice du processus d’unifi cation du continent. 
Cela lui a permis de prendre, sur l’arène internationale, une place conforme à ses capa-
cités et d’incarner un trait d’union entre l’Ouest et l’Est. Pour mieux comprendre le 
message des trois ministres des Affaires étrangères adressé à l’Europe, message qui 
est d’ailleurs toujours d’actualité, il convient de se référer à leur déclaration pronon-
cée le 29 août 1991 à Weimar.

Dans cette Déclaration les ministres des Affaires étrangères polonais, français et 
allemand considèrent que ,,les Polonais, les Allemands et les Français exercent une 
responsabilté déterminante dans la réussite de structures porteuses d’avenir pour les 
relations de voisinage en Europe’’. Ils soulignent la nécessité de ,,resserer de plus en 
plus étroitement les liens de coopération qui unissent les peuples et les Etats à tous les 
niveaux et dans tous les domaines de la vie, au-delà des frontières qui les séparaient 
autrefois’’. Pour eux ,,l’Europe ne doit pas être divisée par de nouvelles fronitières entre 
pauvres et riches’’. La déclaration de Weimar affi rme également que ,,la France et l’Al-
lemagne soutiennent tous les efforts visant à rapprocher la Pologne et les nouvelles 
démocraties de la Communauté européenne’’. Un objectif atteint par la Pologne le pre-
mier mai 2004, non sens que le Triangle de Weimar y ait beaucoup contribué. Dans le 
même temps, il est énoncé que ,,la dimension transatlantique, c’est-à-dire l’étroite coo-
pération avec les Etats-Unis et le Canada, sera à l’avenir indispensable pour la sécurité 
de l’Europe’’2. En tenant compte du contexte historique des relations mutuelles entre 

2 Déclaration commune des ministres des Affaires étrangères de France, de Pologne et d’Allemagne, 
à l’occasion de leur rencontre (Weimar, 29 août 1991), „Documents d’Actualité Internationale”, Novembre 
1991, no 21, p. 413.
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les trois pays, il serait diffi cile de sous-estimer l’importance des paroles contenues 
dans ce texte.

La déclaration des trois ministres prononcée à Weimar a bénefi cié d’une totale 
approbation en Pologne, car répondait aux attentes des Polonais tout en étant conforme 
à l’intérêt national. Cela n’est pas surprenant de la part de ce pays souverain, qui aspi-
rait alors à trouver sa place dans la famille des nations démocratiques d’Europe. Les 
Polonais attachaient en particulier de l’importance aux relations avec la France et l’Al-
lemagne, considérées comme moteur, voire locomotive, de l’intégration européenne 
à laquelle leur pays a porté son attention dès les premiers jours de son existence en 
tant qu’Etat démocratique.

Dans la première phase de sa transformation, la Pologne a conçu le Triangle de 
Weimar comme le cadre approprié de la réalisation d’objectifs stratégiques en matière 
de politique étrangère, tout particulièrement pour ce qui est du rapprochement avec 
les Communautés européennes et l’Alliance atlantique, ainsi que la mise à profi t du 
modèle des relations franco-allemandes dans le cadre de la réconciliation germano-po-
lonaise. Cela explique pourquoi l’importance du Triangle de Weimar a souvent été 
souligné par les hommes politiques polonais, selon lesquels il correspond à une forme 
exemplaire de coopération trilatérale, censée préfi gurer l’Europe de demain à nouveau 
réunie et ayant surmonté les blessures de l’histoire.

En 1998 l’instigateur du Triangle de Weimar, Hans-Dietrich Genscher, rappelant 
la genèse de cette structure, a déclaré que, près de trente ans après les traité de l’Ely-
sée qui avait posé les bases de l’amitié franco-allemande au sein de l’Union euro-
péenne, la Pologne était devenue le troisième partenaire sept ans avant même l’ouver-
ture offi cielle des négociations d’adhésion à l’Union européenne: ,,en 1991 à Weimar, 
a-t-il dit, nous avions pour objectif d’ouvrir une perspective européenne nouvelle en 
pendant un arc entre la France, l’Allemagne et la Pologne. Notre volonté commune 
était de faire du Triangle de Weimar un triangle équilatéral sans que l’Allemagne et 
la France puissent y avoir une quelconque supériorité’’3. Cependant, même si telles 
étaient les intentions initiales de M. Genscher, la réalité a montré par la suite que le 
triangle constitué n’a jamais été équilatéral: l’asymétrie générée par les différences de 
poids des trois partenaires dans les relations internationales et l’absence de possibili-
tés réelles, pour la Pologne, d’infl uencer la politique européenne, sont devenues des 
obstacles à l’instauration d’une coopération effective.

Indépendamment d’un certain désenchantement polonais à l’égard de la coopéra-
tion engagée dans le cadre du Triangle de Weimar, la période 1991-2004 n’est pas sans 
présenter quelques aspects positifs, avec, notamment, l’élargissement des consultations 
trilatérales entre ministres des Affaires étrangères, au niveau des parlements, d’autres 
ministres (Défense, Justice, Intérieur, Finances) et des représentants des régions. En 
outre le dialogue politique a été élevé au niveau des chefs d’Etat et de gouvernements 

3 „Documents. Revue des questions allemandes”, no Spécial Hiver 2001, p. 25.
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en 1998. De plus, les coopérations engagées au niveau de la jeunesse, des pouvoirs 
locaux et régionaux, des milieux universitaires ou encore dans les domaines militaire 
et de la diplomatie multilatérale (au sein de l’OSCE par exemple) ont connu un essor 
particulièrement important, tandis que des rencontres trilatérales sporadiques ont été 
organisées entre les services chargés de la planifi cation, de l’intégration européenne, 
de la sécurité et de la coopération culturelle et scientifi que des ministères des Affaires 
étrangères des trois pays ainsi qu’au niveau des correspondants européens.

Cela étant, peu de projets concrets ont été réalisés dans le cadre du Triangle de 
Weimar. Cela, malgré des délibérations sur la construction d’une ligne de chemin de 
fer à grande vitesse entre Paris et Moscou via Berlin et Varsovie, sur la construction 
dans la capitale polonaise d’un institut culturel tripartite ayant pour objectif de contri-
buer à l’affi rmation d’une identité culturelle européenne ou encore sur l’édifi cation 
d’un centre de recherche franco-germano-polonais dont le siège principal aurait été 
localisé à Varsovie et qui aurait eu à s’occuper non seulement des relations trilatérales, 
mais aussi des défi s globaux auxquels l’Union européenne serait confrontée dans les 
années et les décennies à venir. Il serait probablement utile de réfl échir à nouveau sur 
la nécessité de la réalisation de ces projets tripartites, tout en cherchant des sources 
de fi nancement au niveau de l’Union européenne.

L’évaluation de la coopération de Weimar antérieure à 2004 ne peut faire l’im-
passe sur le secteur de la défense et de la sécurité, où les activités des trois pays a été 
l’une des plus animées pendant un certain temps. Lors de la première rencontre des 
ministres de la Défense, en mars 1994 à Paris, les trois pays ont élaboré ensemble des 
propositions relatives à la révision du Document de Vienne de 1994 sur les mesures 
visant l’instauration de la confi ance et la sécurité en Europe. C’est ainsi que, en février 
1997, à Varsovie a été signé Initiative sur l’intensifi cation de la coopération trilatérale 
politico-militaire et militaire, qui a donné lieu à la mise en place d’un Groupe commun 
de coordination militaire destiné à veiller au développement de la coopération mili-
taire. Parmi les objectifs de cette coopération militaire, citons le soutien au processus 
de rapprochement de la Pologne vis-à-vis de l’Alliance atlantique, mais également la 
mise en place des fondements d’une politique de défense commune aux trois pays, 
ainsi que le maintien et le renforcement de la stabilité du continent européen et de son 
voisinage. La France et l’Allemagne ont en outre exprimé leurs attentes quant à l’en-
gagement de l’avenir de la Pologne dans le développement de la Politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC)4.

Avant d’accéder à l’Union européenne, c’est-à-dire avant le 1er mai 2004, la 
Pologne a cherché à régler, dans la mesure du possible, toutes les controverses ou 
divergeneces-et il y en avait beaucoup-, au coeur de ses relations avec la France et 

4 H. Boguslawska, A. Konieczka, Coopération politico-militaire dans le cadre du Triangle de Weimar 
et du triangle Pologne-Allemagne-Danemark Version abrégé, „Departament Bezpieczeństwa Międzynaro-
dowego MON. Fakty, Analizy, Syntezy, Opinie”, nr 65, Warszawa 1998, p. 53–54.
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l’Allemagne. Parmi les principaux points d’achoppement, citons notamment le sou-
tien de Varsovie à l’intervention américaine en Irak en mars 2003, à laquelle la France 
et l’Allemagne se sont opposées, ou encore les conditions d’accès de la Pologne 
à l’Union européenne, les négociations à la Conférence Intergouvernementale 2004 
relative au Traité instituant une Constitution pour l’Europe, lors desquelles la Pologne 
s’est prononcée pour un développement de la PESC dans le cadre d’une union étroite 
avec l’Alliance atlantique, tandis que la France et l’Allemagne l’envisageaient comme 
une politique autonome de l’Union européenne.

Cependant, la principale faiblesse du Triangle de Weimar réside surtout dans 
la différence d’engagement des trois partenaires dans cette coopération. Au fur et 
à mesure de son développement, la France manifestait une approche de plus en plus 
distancée. De même, le gouvernement allemand a porté un intérêt modéré à l’égard 
de cette forme de coopération, convaincu qu’il était qu’avec l’adhésion de la Pologne 
à l’Union européenne le rôle du Triangle de Weimar parviendrait à son terme – certes, 
cela n’a pas empêché l’ancien Président allemand, Richard von Weizsäcker, ainsi 
qu’un éminent responsable politique de la CDU, Wolfgang Schäuble, de demeurer 
persuadés que le Triangle de Weimar pouvait toujours être utile. En Pologne, pays le 
plus intéressé par le Triangle de Weimar, certains milieux politiques ont également 
exprimé des doutes à l’endroit de ce type de coopération, par crainte qu’elle ne péren-
nise la position inégale de la Pologne par rapport à la France et à l’Allemagne dans 
l’Union européenne élargie. 

Ainsi, lors des rencontres trilatérales, à quelque niveau qu’elles se soient dérou-
lées, les représentants allemands et français se sont le plus souvent limités à des décla-
rations emphatiques sur les relations des trois pays et sur le rôle que devait y tenir 
la Pologne, sans se soucier des suites concrètes de leurs propos. Lors du sommet du 
Triangle de Weimar à Poznań, en février 1998, le président Jacques Chirac a exprimé 
l’espoir de voir la Pologne constituer à l’avenir, à côté de l’Allemagne et de la France, 
le moteur de l’Europe5. De même, en février 2001, au cours du sommet au château de 
Hambach, qui représente encore aujourd’hui le symbole de la solidarité des peuples 
de Pologne, de France et d’Allemagne6, le président français a déclaré, devant la 
presse que ,,l’Allemagne, la France et la Pologne constituent le noyau dur de l’Europe 
en construction’’7. Côté allemand les déclarations n’ont pas été moins retentissantes. 
Lors de la conférence des ambassadeurs allemands du 3 septembre 2001, le ministre 
des Affaires étrangères Joschka Fischer, rappelant les circonstances de la création du 
Triangle de Weimar a affi rmé: ,,la Pologne comme partenaire, cela frise le miracle 

5 „Der Tagessspiegel”, le 23 février 1998.
6 En 1832, après la Révolution de Juillet 1830 en France et l’écrasement de l’Insurrection de Novembre 

1830 dans le Royaume de Pologne par les troupes du tsar russe Nicolas Ier, des étudiants allemands, français 
et polonais s’étaient retrouvés à Hambach pour témoigner de leur soutien aux objectifs de deux révoltes, 
de leur volonté démocratique et de leur souhait de voir l’Allemagne unie.

7 I. Parenthoen, Le Triangle de Weimar en 2001,  „Documents”, no Spécial Hiver 2001, p. 35.
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compte tenu du passé. Cette relation de confi ance à l’égard de la Pologne témoigne, 
comme ce fut auparavant le cas pour les relations franco-allemandes, du succès de la 
politique extérieure qui a su surmonter les égarements de l’histoire allemande et les 
tentations dues à la situation géographique centrale de l’Allemagne’’8. Parallèlement, 
un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la RFA soulignait que le 
Triangle de Weimar représentait une structure consultative informelle, née dans le cadre 
d’une situation historique particulière et alliant ses intérêts à l’Ouest comme à l’Est9.

Au-delà des déclarations politiques, la Pologne a quant à elle considéré que le 
nombre d’initiatives effi caces engagées dans le cadre du Triangle de Weimar était 
insuffi sant. C’est la raison pour laquelle à la fi n des années 1990, l’enthousiasme 
polonais en faveur de cette coopération trilatérale s’est quelque peu affaibli. Il était 
évident que les partenaires français et allemands n’attachaient plus la même impor-
tance qu’au début à cette forme de coopération. En 1998 Bronisław Geremek, alors 
ministre polonais des Affaires étrangères constate ainsi que ,,dans la coopération tri-
latérale de la Pologne, de la France et de l’Allemagne de tels éléments que l’échange 
d’idées et de conceptions, des rencontres spectaculaires, des perspectives politiques 
et la symbolique due aux expériences historiques l’emportent sur les réalisations pra-
tiques’’10. L’ancien chef du gouvernement polonais, Tadeusz Mazowiecki, s’est montré 
encore plus catégorique dans sa critique du Traingle de Weimar, lorsqu’il a déploré, 
dans un entretien à la radio allemande de Berlin, le 15 juin 2001, que cette coopé 
n’avait jusqu’alors été qu’une affaire de formes qui  ,,n’engendre malheureusement 
pas grand chose d’autre qu’une réunion annuelle offi cielle entre chefs d’Etats, Pre-
miers ministres et Chancelier’’11.

En dépit d’une médiatisation du sommet du Triangle de Weimar à Wrocław en 
mai 2003, la cohésion entre les trois pays n’a cessé de se dégrader depuis cette ren-
contre. Cela a été particulièrement contreproductif, non seulement au niveau de la 
coopération entre les Etats, mais également au niveau de l’opinion publique, dont une 
part grandissante a perçu cette évolution. Il a alors semblé que le Triangle de Weimar 
traversait sa plus grande crise depuis sa création et ce, d’autant plus que cela a coïn-
cidé avec le début de la crise irakienne, pendant laquelle la Pologne s’est placée du 
côté des Etats-Unis12.

Néanmoins, lors de l’information du parlement polonais le 21 janvier 2004, sur les 
principes de la politique étrangère pour l’année 2004, soit à peine trois mois et demi 
avant l’adhésion de la Pologne à l’Union europeenne, le ministre polonais des Affaires 

8 Ibidem, p. 26.
9 K.-H. Standke, Réalisations et ambitions du Triangle, „Documents”, no Spécial Hiver 2001, p. 26.
10 B. Geremek, Trójkąt Weimarski, „Przegląd Środkowoeuropejski” 1998, no 20–21, p. 3. 
11 „Documents”, no Spécial Hiver 2001–2002, p. 31.
12 F. Plasson, La France et l’Allemagne dns le Triangle de Weimar: quelles perspectives pour 

leurs relations avec les nouveaux voisins à l’Est de l’Union européenne?, „Allemagne d’aujourd’hui”, 
Octobre-Décembre 2003, no 166, p. 113-114.
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étrangères á l’époque, Włodzimierz Cimoszewicz, a qualifi é le rétablissement d’un 
climat de confi ance dans les relations avec la France et l’Allemagne ,,avec lesquelles 
nous avons eu dernièrement quelquefois des opinions divergentes’’, de prioritaire; 
selon lui le Triangle de Weimar pouvait même devenir le mécanisme qui permettrait 
de mieux comprendre les attentes réciproques et de contribuer plus effi cacement au 
rétablissement d’une confi ance réciproque13. Les Polonais étaient alors convaincus 
que la participation de la Pologne au Triangle de Weimar lui donnerait le droit de se 
considérer comme un partenaire stratégique signifi catif pour la France et l’Allemagne 
en Europe centrale et un porte-parole potentiel des intérêts du groupe des trois Etats 
dans cette région.

 2. La cooperation franco-germano-polonaise après 2004

Suite à son adhésion à l’Union européenne, la Pologne a commencé à percevoir ses 
relations bilatérales avec les partenaires de l’Union dans un nouveau contexte. ,,Avec 
l’élargissement de l’Union européenne de 15 à 27 Etats membres et plus, le moteur 
franco-allemand seul ne suffi sait pas et la Pologne apparaissait en quelque sorte 
comme son extension logique’’ – écrit Wolfram Vogel du bureau parisien de l’Institut 
franco-allemand14.

C’est dans cet esprit que se sont exprimés les ambassadeurs de France et d’Al-
lemagne en Pologne, Patrick Gautrat et Reinhardt Schweppe, dans un article com-
mun, intitulé Nous saluons la Pologne’, publié dans le quotidien polonais ,,Gazeta 
Wyborcza’’ en juin 2003, à la veille du référendum en Pologne sur la ratifi cation du 
traité d’adhésion à l’Union européenne: ,,La Pologne appartiendra dès le début au 
groupe des membres les plus grands et les plus importants de l’Union européenne [...] 
Ce duo franco-allemand dont on a dit qu’il est le « moteur’» de l’Europe, n’est pas 
une structure fermée et il verrait volontiers l’adhésion de la Pologne à cette extraor-
dinaire entreprise qu’est la construction de la nouvelle Union européenne. Heureuse-
ment, nous avons à notre disposition un forum qui s’y prête parfaitement, notamment 
le Triangle de Weimar [...]. Aujourd’hui, nous avons la chance de transférer le Triangle 
de Weimar de sa position actuelle à savoir en dehors de l’Union, au cœur même de 
l’Union. Nos trois pays qui représentent différents centres de gravité géographiques 
et économiques dans l’Union, pourraient de cette façon donner une impulsion nou-
velle et frayer le chemin aux initiatives avantageuses pour l’Union toute entière [...]. 
La Pologne comme un grand pays, avec sa culture et son histoire, permettra à notre 

13 Information du Gouvernement au sujet de la politique étrangère présentée à la séance du parlement 
le 21 janvier 2004 par le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Pologne, Włodzimierz  
Cimoszewicz.

14 W. Vogel, Le Triangle de Weimar: une structure de dialogue en quête de sens, „Questions interna-
tionales”, mai-juin 2009, no 37, p. 85.
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voix et à nos valeurs d’être mieux écoutées dans ce monde multipolaire. Cela nous 
permettra de développer, avec nos principaux partenaires, tout particulièrement avec 
les Etats-Unis, les relations fondées sur la confi ance et l’équilibre’’15.

Cependant, l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est n’a pas permis d’ani-
mer l’activité au sein du Triangle de Weimar, mais l’a plutôt ralentie. Et pourtant la 
Pologne attachait et attache toujours une importance particulière à la coopération avec 
la France et l’Allemagne dans ce cadre. Dans son allocution prononcée le 21 janvier 
2005 devant la Diète (chambre basse du Parlement polonais), le ministre Adam D. 
Rotfeld déclara: ,,on s’interroge parfois sur le fait de savoir si le Triangle de Wei-
mar n’a pas épuisé son potentiel politique’’; ce à quoi il a ajouté que la réponse était 
,,simple, car les institutions de ce genre ont justifi é leur utilité et constituent une plate-
forme utile pour la coopération politique et les débats sur les problèmes européens [...], 
surtout sur le développement des relations avec nos voisins de l’Est’’16.

Au cours de ces dernières années, les relations avec l’Allemagne, qui a joué un 
rôle important dans le processus d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, sont 
devenues l’objet de débats présentant une forte dimension émotionnelle dans les deux 
pays, tant en ce qui concerne leur caractère et leur histoire que leur avenir. Ces rela-
tions supportaient toujours le fardeau d’un lourd héritage historique et devaient faire 
face à un problème litigieux tant sur le plan international que social: il s’agissait de la 
construction du ,,Centre des Expulsés’’ à Berlin. Ce projet est considéré par les Polo-
nais comme une tentative pour fausser l’histoire, car il a pour but de montrer au monde 
que les Allemands, à un degré égal ou même plus élevé que les autres nations, sont 
aussi les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le projet non seulement envenime 
les relations germano-polonaises, mais donne aussi l’impression que nous sommes en 
train de faire marche arrière. En effet, dans le cadre de cette relation, il conviendrait 
davantage de clore une fois pour toutes les questions liées au passé, cela sans tenter 
de falsifi cation historique. Le contraire ne peut que provoquer méfi ance réciproque, 
incertitude et déstabilisation. Autrement dit, les stéréotypes négatifs devraient être 
remplacés par l’image d’un voisin bienveillant et amical.

Convaincus de la force de leurs arguments, historiquement justes et juridiquement 
bien fondés, les Polonais cherchent, dans leurs relations avec les Allemands à se libé-
rer des complexes et des émotions. Il ne peut être cependant question d’un mouvement 
à sens unique17. En ce qui concerne la relation germano-polonaise, la Pologne préfère 
regarder vers l’avenir. Elle tient à ce que ses relations avec son voisin occidental soient 
bien ancrées dans le contexte européen et transatlantique. Une étroite coopération ger-
mano-polonaise est nécessaire pour stimuler les activités des institutions européennes 

15 „Gazeta Wyborcza” du 5 juin 2003.
16 A.D. Rotfeld, Information du Gouvernement au sujet de la politique étrangère polonaise présentée 

à la séance du parlement le 21 janvier 2005 par le Ministre des Affaires Etrangères de la République de 
Pologne, http://www.msz.gov.pl, p. 4.

17 A.D. Rotfeld, op. cit., p. 4.
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et euro-atlantiques á l’égard des voisins orientaux de l’Union européenne. La décla-
ration du Chancelier allemand, Angela Merkel au cours d’une visite à Varsovie, selon 
laquelle l’Allemagne n’a pas l’intention de développer ses relations avec la Russie 
au-dessus de la tête des Polonais, a été hautement appréciée en Pologne.

La France, qui a joué un rôle de premier plan dans la construction européenne, 
est un autre partenaire très important de la Pologne. Après avoir traversé une période 
de crise avant l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, en raison du soutien 
polonais accordé à l’intervention américaine en Irak, le climat des relations entre les 
deux pays s’est sensiblement amélioré ces derniers temps. Sans doute la formule des 
relations réciproques qu’entretenaient la France, membre de l’Union européenne et la 
Pologne, candidat à cette Union, s’est épuisée. Etant membre de l’Union européenne 
à part entière la Pologne cherche à collaborer avec la France dans l’Union conformé-
ment aux principes d’égalité et d’intérêts communs et compte beaucoup sur le rôle 
actif de la France dans le développement de ses relations avec ses voisins de l’Est, 
surtout avec la Russie.

Les intérêts de la Pologne ne sont pas toujours convergents avec ceux de la France 
et de l’Allemagne. La Pologne ne cache pas sa réserve face à la politique indulgente 
de la France et de l’Allemagne envers la Russie. Pour elle, tant la politique de l’Union 
toute entière que celle de ses Etats membres vis-a-vis de la Russie, devraient tenir 
compte des intérêts de ceux d’entre eux qui ont une frontière commune avec ce pays 
ou qui sont ses voisins. Il est normal que les relations entre pays voisins soitent sou-
vent diffi ciles, car elles concernent non seulement le présent, mais également le passé, 
surtout si ce passé est émaillé, comme dans le cas des relations russo-polonaises pour 
les Polonais, d’expériences très douloureuses. De plus, il est question de relations 
avec une puissance pour laquelle l’Europe centrale a constitué une zone d’infl uence 
pendant des dizaines années et qui n’a jamais renoncé à fi xer les règles du jeu dans 
cette partie de l’Europe. Pourtant, cette région fait aujourd’hui partie de l’Union euro-
péenne et de l’Alliance atlantique. Il est donc légitime de s’attendre à ce que tous les 
pays membres de l’Union en tiennent compte, notamment la France et l’Allemagne, 
lequelles considèrent la Russie comme leur partenaire stratégique. 

Au moment où le président polonais Aleksander Kwasniewski œuvrait à une 
solution de compromis lors des évènements de la  ,,Révolution orange’’ en Ukraine 
(automne 2004), les représentants offi ciels de la France et de l’Allemagne ont gardé le 
silence, par crainte de porter préjudice à leurs relations avec la Russie. Pourtant, c’est 
à Kiev – et non à Moscou – que s’est décidé l’avenir de la démocratie en Europe de 
l’Est, situation à l’égard de laquelle on était en droit de penser que la France et l’Al-
lemagne s’intéresseraient au moins dans une même mesure que la Pologne. Si l’œuvre 
d’unifi cation de l’Europe qui se développe sous la houlette de l’Union européenne doit 
être couronnée de succès, il serait nécessaire que la transformation démocratique qui 
renforce la société civile, se produise tout autant en Russie et en Biélorussie comme 
elle s’est produite en Ukraine. 
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L’Union européenne peut éventuellement admettre, si ses dirigeants le recon-
naissent, que son processus de l’élargissement vers l’Est est déjà terminé, mais elle 
ne peut pas laisser la majeure partie du continent de l’Atlantique à l’Oural, ou plus 
précisément de l’Atlantique au Pacifi que, entre les mains des régimes autoritaires 
comme c’est le cas en Russie et en Biélorussie. La démocratie en Europe ne peut 
s’arrêter à la frontière orientale de la Pologne, qui est en même temps la frontière 
orientale de l’Union européenne. Jadis, l’opposition démocratique en Pologne et dans 
d’autres pays de l’Europe centrale recevait l’aide et le soutien de la part de l’Europe 
occidentale démocratique, en particulier de la France et de l’Allemagne, ce qui a favo-
risé la transformation démocratique dans ces Etats. Ce sont les forces démocratiques 
à l’Est de la frontière orientale de l’Union européenne qui ont aujourd’hui besoin
d’un tel soutien. 

Indépendamment de cette situation, la coopération dans le cadre du Triangle de 
Weimar continue. Des rencontres annuelles entre les ministres des affaires étrangères 
des trois pays ont toujours eu lieu. Des rencontres au sommet des présidents polonais 
et français et le Chancelier allemand étaient également organisés. Des sommets ont eu 
lieu à Wroclaw en Pologne, en mai 2003, à Nancy en France en mai 200518, à Mettlach 
en Allemagne, en décembre 2006 et à Varsovie en février 2011. A Wroclaw les trois 
dirigeants ont affi rmé l’importance que revêtait pour eux le Triangle de Weimar tant 
il constituait un cadre de coopération entre partenaires égaux et susceptible de deve-
nir une force d’initiative dans l’Union européenne élargie. À Nancy, ils ont confi rmé 
leur volonté de poursuivre leur coopération dans l’Union élargie tout en tenant compte 
des opinions des nouveaux membres de l’Union européenne pour la formulation de 
ses objectifs et de ses tâches. À Mettlach, ils ont décidé de créer, d’ici 2012, un grou-
pement tactique franco-germano-polonais et d’associer des diplomates polonais à la 
coopération franco-allemande en matière de formation diplomatique19.

 3. L’Avenir du Triangle de Weimar

Quel avenir pour le Triangle de Weimar dans l’Union européenne de 28 Etats mem-
bres, après dix ans d’activité apparente et déclaratoire depuis son élargissement vers 
l’Est? Il est assurément temps de procéder à une redéfi nition de des tâches de cette 
coopération. Le Triangle de Weimar qui est considéré en Pologne comme l’un des 
meilleurs concepts politiques des années 1990, peut sans aucun doute être encore utile 
en tant qu’outil de consultations entre les trois pays au sein de l’Union européenne. 
La Pologne est un pays européen qui voit son avenir au sein de l’Union européenne, 

18 S. Parzymies, Trójkąt Weimarski w poszerzonej Unii Europejskiej, w: I. Kozłowska, J. Marszałek-
-Kawa (red.), Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Nancy, Toruń 2005, p. 15–43.

19 W. Vogel, op. cit., p. 88.
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dans le cadre de toutes ses politiques et de tous ses programmes, y compris la mon-
naie unique, à laquelle elle voudrait accéder dans la mesure de ses possibilités. Elle 
tient à ce que son adhésion à l’Union européenne soit couronnée de succès sur le plan 
économique. Elle accepte pleinement la Politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC), mais elle ne souhaite pas qu’elle soit réalisée en désaccord avec les Etats-
-Unis; il faut rappeler que, après la chute du monde bipolaire, les pays européens n’ont 
été en mesure de régler aucun confl it en Europe sans le concours des Etats-Unis et 
leurs dépenses communes consacrées en 2009 à la défense ne correspondaient même 
pas à la moitié de celles des Etats-Unis20. La Pologne ne voit pas d’incompatibilité 
entre l’attachement aux relations avec les Etats-Unis, dont le soutien à l’adhésion 
polonaise à l’OTAN a été déterminant, et le besoin d’une Europe forte et construc-
tive. Si l’ambition de la Pologne se résume à une capacité d’infl uence sur le processus 
d’évolution de l’Union européenne, ainsi qu’à la volonté de se donner tous les moyens 
permettant d’atteindre ce but, alors, le pays doit tout faire pour maintenir l’existence 
du Triangle de Weimar.

Dans le cadre du Triangle de Weimar il s’agit évidemment de liens de nature 
informelle, à caractère consultatif, mais qui facilitent la prise de décision sur les pro-
blèmes-clés de l’Union européenne et rendent son fonctionnement plus harmonieux. 
Il n’est pas ici question de structures formelles, mais de la volonté politique des trois 
Etats, á laquelle est suspendu l’avenir de la coopération de Weimar. Cette coopération 
dépendra du degré de convergence des points de vue de la France, de l’Allemagne et 
de la Pologne sur les questions les plus importantes, voire décisives pour le développe-
ment de l’Union européenne. Une autre question se pose: qu’en sera-t-il de la capacité 
et de la volonté de ces Etats à présenter des propositions communes dans les institu-
tions de l’Union? Pendant ces vingt trois ans d’existence, l’effi cacité du Triangle de 
Weimar a principalement été remise en cause en raison du manque de mise en oeuvre 
précise de la coopération et du manque de volonté politique de la part de la France et 
de l’Allemagne pour continuer l’aventure.

Vue depuis Varsovie, la coopération de Weimar devrait constituer un levier effi -
cace pour les activités de la Pologne au sein de l’Union européenne, et confi rmer le 
sérieux qu’elle attache à son engagement européen. Un autre aspect mérite également 
d’être souligné: les pays situés à l’est de la frontière actuelle de l’Union européenne 
ont parfois le sentiment de se trouver derrière un nouveau rideau de fer. La volonté 
de coopérer dans le cadre du Triangle de Weimar démontre donc aussi que Varsovie 
est prête à collaborer avec Paris et Berlin pour faire disparaître ce type de crainte. Le 
contenu du partenariat oriental devrait d’ailleurs pouvoir reprendre des projets dont 
l’idée proviendrait du Triangle de Weimar. Il est impératif que fi gurent parmi eux une 
concrétisation de la stratégie commune envers la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, la 
Géorgie, la Moldavie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais également un assouplissement 

20 V. Malingre, La crise économique sape l’Europe de la défense, „Le Monde”, 21 octobre 2009, p. 8
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de la réglementation frontalière pour leurs ressortissants et des investissements com-
muns dans ces pays. 

Daniel Vernet, journaliste et expert en questions internationales du quotidien ,,Le 
Monde’’, a écrit que l’avenir du Triangle de Weimar après l’adhésion de la Pologne 
à l’Union européenne résidé dans l’ouverture vers l’extérieur; il ajoutait qu’il était 
temps de cesser de parler de soi car les questions ,,internes’’ au Triangle seraient vite 
épuisées, alors que, en revanche ,,la coopération, la concentration, les échanges de 
vues et d’expériences entre la Pologne, la France, l’Allemagne sur des sujets tiers 
peuvent être essentiels à l’existence d’une voix de l’Europe dans le monde’’. Il men-
tionnait ensuite les questions devant selon lui être débattues en commun par les trois 
pays: relations avec la Russie, monde transatlantique, mondialisation, migrations; il 
soulignait à cet égard que la participation de la Pologne à cet exercice  ,,constituerait 
un apport inestimable’’ au régard de son histoire et sa géographie21.

La Pologne doit également veiller à ce que le modèle des relations franco-al-
lemandes qui a fait ses preuves puisse être adapté, dans la mesure du possible, au 
développement des relations germano-polonaises. Ne conviendrait-il pas, comme se 
le demandaient certains auteurs de ,,remplacer le Traité de l’Elysée par un Traité de 
coopération et de partenariat entre la France, l’Allemagne et la Pologne pour renforcer 
le lien entre les deux Europe?”22. L’idée de conclure un accord tripartite à l’image du 
Traité de l’Elysée aurait sûrement été bien accueillie en Pologne. Cependant, du côté 
des ministères des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et de la Pologne, 
cette idée n’a encore pour l’instant pas atteint une maturité suffi sante et a peu de 
chance d’être concrétisée à court terme.

La coopération de Weimar suscite toujours l’intérêt, surtout en Pologne; elle pren-
drait encore davantage de valeur si elle est approuvée par les citoyens des Etats qui y 
sont parties et si elle trouvait une place plus large dans leur conscience. En 2004 a été 
fondé à Varsovie le Club de Weimar qui réunit des journalistes, des personnalités du 
monde culturel et de la science. Des Clubs de Weimar ont également été fondés en 
France et en Allemagne; leurs représentants se sont réunis à Weimar le 29 août 2006. 
Le rôle de ces clubs est de donner une impulsion à la coopération de Weimar entre 
les sociétés civiles des trois pays intéressés et aux activités de ces derniers au sein du 
Triangle de Weimar. L’interruption de cette coopération, qui a déja une maturité cer-
taine et des effets politiques indéniables, se ferait au détriment des relations mutuelles 
des trois pays, mais également de l’Union européenne, au sein de laquelle toute forme 
de consultation, même informelle, est favorable. Les initiatives engagées dans le cadre 
de la coopération de Weimar doivent être plus fortes et plus visibles, tant au niveau de 
la vie publique qu’au niveau de la perception quotidienne des Français, des Allemands 

21 D. Vernet, Une nouvelle raison d’être pour le Triangle, „Documents. Revue des questions alle-
mandes”, 56e année-numéro spécial, Hiver 2001–2002, p. 6. 

22 L. Kühnhadart, H. Ménudier, J. Reiter, Le moteur de l’Union européenne élargie?, ibidem, p. 22.
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et des Polonais. La question de la perception du Triangle de Weimar a toujours été 
déterminante à l’égard du rôle et de la légitimité qui lui étaient attribués dans les pays 
concernés.. Il est nécessaire d’engager un certain nombre de projets importants, de 
prévoir des conférences régulières de réevaluation de différentes formes de la coopé-
ration et de créer un fonds destiné à soutenir la réalisation d’initiatives communes.

Il apparait évident que l’ensemble des questions politiques que les Présidents et 
le Chancelier ont pointées au sommet extraordinaire de Mettlach le 5 décembre 2006 
devrait être traité dans le cadre de la coopération de Weimar; la criminalité organisée, 
l’environnement, la démographie, les migrations internationales, la politique orientale 
de l’Union et dans la région de la mer Baltique ainsi que la Politique de sécurité et de 
défense commune. Il faudrait également penser à l’instauration de conditions pour 
les contacts entre les jeunes des trois pays, cela ayant pour fi nalité de surmonter les 
stéréotypes et les barrières psychologiques toujours existantes, héritage d’un passé 
peu glorieux dans les relations entre les trois pays.

En dehors du renouvellement des rencontres au niveau des ministres des Affaires 
étrangères ou des chefs d’Etat et de gouvernement dans le cadre du Trangle de Weimar, il 
serait opportun d’élargir la coopération au niveau régional et local. Plus de cent accords 
sur la coopération régionale lient quelques centaines des partenaires institutionnels. Un 
document intitulé : Déclaration de Malopolska [région: Petite Pologne] des Régions 
du Triangle de Weimar a été signé en juin 2000 à Cracovie, en présence des ministres 
des Affaires étrangères par les représentants des pouvoirs régionaux de trois pays. Le 
texte concerne la coopération entre les régions françaises, les Länder allemands et les 
voïevodies polonaises. La déclaration a instauré un cadre formel pour la coopération 
des sociétés civiles des trois pays et pour la fondation de petits triangles de Weimar.

L’Union européenne à 28 Etats membres a besoin d’un ,,moteur’’ plus fort pour 
continuer le processus de l’intégration européenne. La Pologne, grâce à sa situation 
géopolitique, son importance dans le cadre de la sécurité européenne et son potentiel 
économique, constitue un partenaire naturel de la France et de l’Allemagne en Europe 
centrale. La synérgie des trois pays dans l’intérêt de l’intégration européenne peut enri-
chir ce processus en lui conférant une nouvelle dimension et en lui donnant des impul-
sions supplémentaires. Dans sa déclaration au Parlement sur la politique étrangère en 
2009, le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement polonais de l’époque, 
Radoslaw Sikorski constatait que: ,,la coopération dans le cadre du Triangle de Weimar 
constitue pour la Pologne une chance de coparticipation à la réalisation des initiatives 
importantes pour toute l’Union européenne’’23. Il faut ajouter que la coopération de 
la Pologne avec la France et l’Allemagne dans le cadre du Triangle de Weimar n’est 
contestée par aucune force politique en Pologne, car il s’agit de la place et du rôle de 
la Pologne dans l’Union européenne élargie aux côtés de la France et de l’Allemagne 
qui y joueront toujours un rôle de premier plan.

23 http://www.msz.gov.pl/Expose, 2009, 27480.html
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Aujourd’hui la coopération de Weimar n’a rien perdu de son actualité et de son 
utilité pour les besoins de l’Europe qui s’unit. Elle permet à la Pologne de mieux 
s’intégrer dans l’Union européenne et à ses partenaires, la France et l’Allemagne, de 
mieux percevoir la situation en Europe centrale et orientale. Aujourd’hui la Pologne, 
qui a ratifi é le Traité de Lisbonne, est un partenaire crédible pour la France et l’Alle-
magne dans le processus de reforme de l’Union européenne. Il serait regrettable que 
le Triangle de Weimar cesse d’exister.

L’Allemagne et la France sont bien conscientes que la locomotive franco-alle-
mande dans l’Union européenne s’essouffl e de plus en plus fréquemment et l’idée d’un 
élargissement de ce duo fait déjà progressivement son chemin tant il pourrait contri-
buer à accroître son effi cacité; dans cette perspective la nécessité de faire naître un 
groupe informel ayant cette responsabilité n’est alors pas exclue. En tirant les conclu-
sions de la présidence française de l’Union européenne devant le Parlement européen 
16 décembre 2008, Nicolas Sarkozy, bien conscient de la tension avec l’Allemagne 
au cours de cette présidence, s’est permis de constater que l’axe franco-allemand est 
absolument nécessaire, mais qu’il ne pouvait pas avoir le même caractère que dans 
l’Europe de Six, Neuf ou Douze. C’est dans ce contexte qu’apparaît la question du 
rôle de la Pologne et de l’avenir dans l’Union européenne du Triangle de Weimar 
comme système de consultations entre la Pologne, la France et l’Allemagne. Certains 
croyaient même que dans l’Union européenne alors des Vingt-Sept ,,le moteur’’ devrait 
être constitué d’un groupe de six pays. ,,En réalité, disait Nicolas Sarkozy, à l’époque 
ministre français des Finances, dans un entretien accordé le 23 juin 2003 aux quoti-
diens français ,,les Echos’’ et britannique ,,Financiel Times’’, il y a aujourd’hui six 
pays: „l’Allemagne, la France, le Royaume Uni, l’Italie, l’Espagne et la Pologne qui 
comptent chacun entre 40 et 80 millions d’habitants et qui ont et auront les mêmes 
problèmes à résoudre. Je pense que, dans l’avenir ces six pays devront coopérer plus 
étroitement entre eux’’. De son côté, le premier ministre de Bavière, Edmund Stoi-
ber, dans un entretien accordé au quotidien  ,,Süddeutche Zeitung’’ le 10 juillet 2004, 
proposait de joindre à la ,,locomotive’’ franco-allemande quelques wagons en plus, 
notamment l’Espagne, la Pologne, la Grande Bretagne et l’Italie. Il a souligné qu’il ne 
s’agirait pas de créer ,,un noyau dur’’ au sein de l’Union, mais d’établir une coopéra-
tion plus étroite entre les pays européens les plus grands. Ce sont lá des idées dignes 
de réfl exion; leur mise en pratique faciliterait sûrement l’élaboration d’une position 
commune concernant la forme future de l’Union européenne, la Politique de sécurité 
et de défense commune, les relations transatlantiques, la politique orientale de l’Union 
ou la politique sociale et fi scale. Il se peut que l’affaiblissement du rôle de la ,,loco-
motive’’ franco-allemande dans l’Union européenne élargie exige seulement qu’on 
y ajoute deux nouveaux partenaires, en l’occurrence la Grande-Bretagne qui appartient 
á l’Europe occidentale et la Pologne, qui appartient á l’Europe centrale: la Grande-Bre-
tagne n’a jamais caché qu’il était important pour elle de se trouver au centre du pro-
cessus décisionnel de l’Union européenne et la Pologne pourrait également y être utile.
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Dix ans se sont écoulés depuis l’élargissement à l’Est de l’Union européenne 
et il est temps pour le Triangle de Weimar de confi rmer son utilité dans l’Union. La 
coopération de Weimar nécessite de nouvelles impulsions et initiatives. Il est évident 
que la suite de cette coopération dépendra tout d’abord de la volonté politique et de 
l’intérêt que les trois partenaires lui accorderont. Dans le cadre d’une discussion sin-
cère et approfondie sur un nouvel ensemble d’objectifs pour le Triangle de Wei-
mar, il conviendrait d’élaborer en commun les principes directeurs de la coopération 
pour les années à venir. Il faut entamer des consultations à ce sujet et décider sous 
quelle forme cette coopération pourrait être poursuivie dans l’Union afi n d’éviter des 
reproches relatifs á la création d’une sorte de directoire de la part des autres pays 
membres. Ne faudrait-il pas que les trois pays formulent une nouvelle déclaration de 
Weimar qui serait leur réponse commune aux défi s auxquels l’Union européenne doit 
faire face au début su XXI-ème siècle ? Une initiative provenant d’un des trois pays 
participant á ce Triangle, par exemple de la Pologne ou de la France au cours du pro-
chain sommet du Triangle de Weimar qui doit se tenir dans ce pays.

Une telle déclaration pourrait souligner la nécessité d’établir des liens de plus en 
plus forts unissant les trois nations à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il fau-
drait qu’elle évoque l’utilité des consultations tripartites régulières sur le développe-
ment de la Politique étrangère et de sécurité commune, l’accélération du développement 
des capacités civiles et militaires dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense 
commune, ainsi que de la consolidation des liens entre l’Union européenne et l’OTAN. 
La politique d’asile et d’immigration, la cohérence institutionnelle sur le plan écono-
mique et juridique de l’Union pourraient également constituer des questions priori-
taires lors des consultations des trois pays du Triangle de Weimar au sein de l’Union 
européenne. Il convient de parvenir à une évolution du Triangle de Weimar qui le 
rendra capable de proposer des solutions aux problèmes de cette importance. La nou-
velle déclaration de Weimar pourraient aussi contenir une partie consacrée au renforce-
ment des relations de partenariat avec la Russie à condition qu’elle cesse sa politique 
d’agression, ainsi qu’avec les autres voisins de l’Union européenne, tout particulière-
ment avec l’Ukraine sur la base des principes en commun défi nis, dans l’intérêt de la 
stabilité et de la diffusion des valeurs de l’Union dans l’Europe orientale. Le Partenariat 
oriental de l’Union européenne crée le cadre approprié pour des activités de ce type.

La crise ukrainienne de 2014 a donné l’occasion aux trois pays de manifester 
leur unité de vues face à cette situation. Effectivement le Triangle de Weimar a connu 
une sorte de renaissance en février 2014, quand les ministres des affaires étrangères 
d’Allemagne, de France et de Pologne ont tenté ensemble à Kiev de trouver une 
issue à cette crise. Le 31 mars 2014 dans une déclaration commune ils ont condamné 
l’,,acte d’agression’’ de la Russie en Crimée24. Ainsi la crise ukrainienne a rappelé 

24 www.lepetitjournal.com./varsovie/accueil/actualité/183750-triangle-de-weimar-le- retour-de-l-axe 
(28.09.2014).
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l’importance stratégique du Triangle de Weimar, mais les évènements qui ont suivi, 
notammant l’absence du ministre polonais des affaires étrangères à la table des négo-
ciations franco-germano-russes à Berlin au sujet de l’Ukraine, a confi rmé encore une 
fois le manque de cohésion de cette formule de coopération trilatérale.

Does the Weimar Triangle Still Have a Reason to Be
in Europe Being Unifi ed? 
Summary

The text presents the history of the Weimar Triangle since its establishment in 1991 and the 
analysis of changes in this form of joint French-German-Polish cooperation after Poland became 
a member of the European Union in 2004. Finally, the author discusses chances for further 
development of cooperation within the Weimar Triangle in view of challenges of the Ukrainian 
crisis type, which the European Union faces. The author pays attention to the fact that Poland’s 
interest in cooperation with France and Germany within the Weimar Triangle does not arouse 
a similar interest of both partners.
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 1. Modernizacja fl oty chińskiej

W początkach lat 90. ubiegłego stulecia Chiny z niepokojem obserwowały szybki 
postęp w zakresie wprowadzania we fl otach państw rozwiniętych, a zwłaszcza ame-
rykańskiej, nowych, zaawansowanych technologii wojskowych, zmieniających obli-
cze nowoczesnej walki na morzu. Z punktu widzenia chińskich strategów i woj-
skowych ich siły morskie zorientowane tylko na obronę wybrzeża wydawały się 
przestarzałe, nieadekwatne i słabe1. Przywódcy ChRL wskazywali na konieczność 
przygotowania armii i marynarki wojennej do prowadzenia i zwyciężania w lokal-
nych wojnach, w nowoczesnych i zaawansowanych technicznie warunkach. W efek-
cie rozpoczął się proces modernizacji chińskich sił morskich, który uległ ogromnemu
przyspieszeniu w XXI w.

W kilkunastu latach od początku tego wieku Chiny wzmocniły swoje siły mor-
skie o ponad 95 nowoczesnych okrętów2. Znaczna ich liczba, trudna zresztą do 

* Tekst oparty na artykule: Modernizacja i rozbudowa sił morskich Chin. Czy początek wyścigu 
zbrojeń na Pacyfi ku?, „Kwartalnik Bellona” 2013, nr 3 (674), s. 11–30.

1 Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku Chiny posiadały trzecią na świecie marynarkę wojenną złożoną 
z trzech fl ot: północnej, wschodniej i południowej, obejmującej także morskie siły powietrzne, obronę 
wybrzeży i piechotę morską. Dysponowały dużą fl otą złożoną z okrętów zdolnych do wykonywania jednego 
tylko zadania i nieposiadających zaawansowanych systemów broni przeciwlotniczej, rakietowej i torpe-
dowej. Ich ponad sto konwencjonalnych okrętów podwodnych z tych lat miało bardzo ograniczony czas 
przebywania na morzu, niewielki zasięg, mogło polegać tylko na obronie przeciwlotniczej z lądu, a sku-
teczność ich działań była determinowana w znacznej mierze warunkami pogodowymi. People’s Liberation 
Army Navy, http//en.wikipedia.org/wiki/People’s_Liberat ion_Army_Navy (16.01.2013); United States of 
America, Department of Defense, Annual Report to Congress, Military and Security Development s Involv-
ing the People’s Republic of China 2012, May 2012, s. 58.

2 J. Head, The Rapid Growth & Modernization of the PLAN, http://www.jeffhead.com/redseadragon/
planbuildup.htm (16.01.2013).
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 precyzyjnego ustalenia, znajduje się w budowie w stoczniach, które zdolne są obecnie 
do produkcji najbardziej zaawansowanych i technologicznie skomplikowanych typów 
okrętów, łącznie z lotniskowcami i to także przy zastosowaniu elementów techniki 
stealth. W ocenie Departamentu Obrony USA liczba nowoczesnych chińskich okrę-
tów podwodnych, stanowiąca mniej niż 10% w 2000 r. została powiększona do 50% 
w 2008 r. i do około 56% w 2010 r. Jeśli chodzi o inne kategorie okrętów (niszczyciele 
i fregaty), to procent nowoczesnych jednostek został zwiększony z 10% w 2000 r. do 
25% w 2008 r.3 Z pewnością procenty te były znacznie wyższe w 2013 r. i można bez 
większego ryzyka przyjąć, że obecnie większość chińskiej marynarki wojennej stano-
wią jednostki bardzo nowoczesne, o dużej zdolności bojowej, które dopiero w ostat-
nich latach weszły na uzbrojenie, w związku z czym mają przed sobą dłuższy okres 
pozostawania we fl ocie do momentu ich wycofania ze służby i zastąpienia kolejnymi, 
nowocześniejszymi platformami.

1.1. Wzrost wydatków na zbrojenia

Szybka modernizacja sił morskich ChRL stała się możliwa ze względu na wzrost 
budżetu wojskowego. Imponujący rozwój ekonomiczny i rosnący dochód narodowy 
Chin pozwalają na przeznaczanie coraz to większych środków na fi nansowanie wydat-
ków zbrojeniowych. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego udział 
tego kraju w globalnym dochodzie narodowym wzrósł z 3,7% w 2000 r. do 9,3% 
w 2010 r.4 W tym samym czasie budżet wojskowy według danych ofi cjalnych zwięk-
szył się z 22,5 mld USD do 78 mld USD5. W 2011 r. został on powiększony do 
89,9 mld USD, by w 2012 r. osiągnąć pułap 106,4 mld USD. Oznacza to zwiększenie 
wydatków wojskowych o około 11,2%6. 

Ofi cjalne dane nie uwzględniają szeregu wydatków, które fi gurują w wielu 
budżetach wojskowych państw zachodnich. Dotyczy to przykładowo nakładów na 

3 Congressional Research Service Report for Congress, R. O’Rourke, China Naval Modernization: 
Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and Issues for Congress, s. 43.

4 International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2010. R.J. Ahearn, Congressional 
Research Service, Rising Economic Power and the Global Economy: Trends and Issues for Congress, 
August 22, 2011, s. 5

5 China Leads Rise in Asia Military Spending: Study, October 15, 2012, http://www.google.com/
hostednews/afp/article/ALeqM5ipVIz7XART_vwatEuM97N…, (05.03.2013). W 2005 r. budżet wojskowy 
Chin przekroczył poziom wydatków wojskowych Japonii i od tego czasu jest niezmiennie największym 
budżetem wojskowym krajów regionu Azji i Pacyfi ku i drugim po Stanach Zjednoczonych.

6 Wzrastające wydatki Chin na obronę stały się przedmiotem krytycznych analiz i ocen, zwłaszcza 
w Stanach Zjednoczonych oraz w regionie Azji i Pacyfi ku. Wskazuje się, że budżet wojskowy wykracza 
poza potrzeby obronne ChRL, że wydatki na zbrojenia rosnące o kilkanaście procent rocznie, z wyjątkiem 
2003 r. i 2010 r., kiedy wyniosły one odpowiednio 9,6 i 7,5%, wykraczają poza przyrost dochodu narodo-
wego. Wskazuje się wreszcie na ich zaniżanie. 

A.S. Erickson, Chinese Defense Expenditures: Implications for Naval Modernization, „China Brief”, 
nr 10 z 16 kwietnia 2010 r., s. 8.
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badania i rozwój, na pomoc i opiekę nad weteranami, na ochronę zdrowia, jak i na 
wydatki na służby i organizacje paramilitarne. Wydatki te w Chinach pokrywane są 
z innych pozycji budżetowych. Stąd też wszystkie oceny i dane dotyczące budżetu 
wojskowego ChRL podawane przez znane instytuty badawcze, jak SIPRI i RAND, 
a zwłaszcza amerykańskie agendy rządowe: CIA i Departament Obrony, są znacz-
nie wyższe. Przykładowo, wydatki wojskowe Chin w 2010 r. wynoszące według ofi -
cjalnych danych 78 mld USD zostały ocenione przez Sztokholmski Instytut Badań 
nad Pokojem jako wynoszące w istocie 100 mld USD, a przez Departament Obrony
USA na 150 mld USD7. 

Wobec krytyki ze strony Stanów Zjednoczonych, Chiny wykazują, że wielkość 
ich budżetu wojskowego nie wykracza poza potrzeby obrony i bezpieczeństwa naro-
dowego, nie oznacza też w żadnym przypadku stwarzania zagrożenia i rozpoczę-
cia wyścigu zbrojeń. W ofi cjalnej argumentacji wskazuje się, że zarzuty wobec Chin 
wysuwa państwo dysponujące największym na świecie budżetem wojskowym, bo 
wynoszącym ponad 600 mld USD8. Chiński budżet obejmuje fi nansowanie sytuacji 
związanych z udzielaniem pomocy przez armię w przypadku katastrof naturalnych 
i uwzględnia także infl ację. Chiny wydają na obronę w przeliczeniu na jednego oby-
watela tylko 68.09 USD, podczas gdy Stany Zjednoczone aż 2.201.58 USD. Chiń-
czycy uważają, że umacnianie obrony narodowej jest obowiązkiem każdego suweren-
nego państwa i nie musi być dostosowywane do życzeń i oczekiwań innych państw9. 

1.2. Kierunki i efekty modernizacji sił morskich

Wśród działań, związanych z rozbudową i modernizacją chińskiej marynarki wojen-
nej, przyciągających uwagę środków przekazu, ekspertów, a także decydentów, znaj-
duje się oddanie do użytku 25 września 2012 r. pierwszego lotniskowca o wyporno-
ści 67 tys. ton, nazwanego Liaoning10. Zakupiony w 1998 r. od Ukrainy lotniskowiec 
radziecki typu Admirał Kuzniecow, poprzednio nazywany Variag, był w 70% ukoń-
czony. Z uwagi na brak środków na dokończenie budowy, jego kadłub, bez wyposa-
żenia wojskowego i napędu, został wystawiony na sprzedaż. Został on zakupiony za 

7 Military Budget of the People’s Republic of China, http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_
the_People’s_Republic of China (11.02.2013).

8 Geng Yansheng, China Won’t Take Part in Arms Race, China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/
china/2012-02/24/content-14680589.htm; także Defense Ministry: China Will Not Instigate Arms Race, 
http://news.xinhuanet.com/English/china/2012-02/23/c_131427968.htm (11.02.2013).

9 Luo Yuan, China Is Fully Justifi ed to Increase Its Military Spending, http://www.chinausfocus.com./
print/?id=14568 (11.02.2013).

10 K. Hille, China’s First Aircraft Carrier Takes to the Sea, „Financial Times” z 10 września 2011 r.; 
Ch. Buckley, China Launches First Aircraft Carrier on Maiden Sea Trial, http://news.yahoo.com/chinas-
fi rst-aircraft-carrier-makes-maiden-sea-trial-000047792.html (10.02.2013); M. Barriaux, China’s First Air-
craft Carrier Makes Maiden Trip, Agence France-Press, htpp://news.yahoo.com/chinas-fi rst-aircraft-carrier-
starts-sea-trial-033213762.html (10.02.2013). 
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pośrednictwem agencji turystycznej w Makau, przetransportowany do Dalian w 2002 r. 
i poddany pracom wyposażeniowym. Zostały one zakończone w sierpniu 2011 r., a lot-
niskowiec przeszedł z powodzeniem próby morskie. W listopadzie 2012 r., po przeję-
ciu go przez marynarkę wojenną, odbyły się pierwsze lądowania i starty myśliwców 
J-1511. Oznaczało to zakończenie pierwszej fazy projektu dotyczącego lotniskowca. 
Docelowo ma na nim znaleźć się formacja lotnicza złożona z około 30 samolotów, 
także pionowego startu. Według podawanych informacji, Chiny budują obecnie ele-
menty jednego lub dwóch lotniskowców własnej konstrukcji, które mają być ukoń-
czone po 2015 r.12 Można oczekiwać, że po opanowaniu umiejętności budowania tych 
jednostek przez stocznie chińskie kolejne lotniskowce mogą być włączone do sił mor-
skich w następnych dekadach13.

W pierwszej dekadzie XXI w. została znacznie wzmocniona i zmodernizowana 
fl ota okrętów podwodnych. Przy czym marynarka chińska odeszła od powiększania 
liczby na rzecz podnoszenia ich jakości. Wyraźne jest dążenie do posiadania nowo-
czesnych, wielozadaniowych jednostek, dobrze wyposażonych w zaawansowane tech-
nologicznie systemy uzbrojenia. Chiny mają 14 konwencjonalnych łodzi podwodnych 
produkcji rosyjskiej typu Kilo oraz sześć typów łodzi własnej konstrukcji. Dysponują 
dziewięcioma okrętami podwodnymi o napędzie nuklearnym14, z których trzy – typu 
094/Jin, wyposażone są w rakiety balistyczne o zasięgu około 7400 km, co oznacza 
możliwość przeprowadzenia nuklearnego uderzenia z morza i uwiarygodnia odstrasza-
nie. W kilku najbliższych latach siedem nowych okrętów nuklearnych: dwa z rakie-
tami balistycznymi i pięć z innymi systemami rakietowymi typu 093/Shang, zostanie 
wprowadzonych na uzbrojenie. Flota łodzi podwodnych o napędzie konwencjonal-
nym składa się z ponad 50 jednostek. Nowe konwencjonalne łodzie podwodne typu 
039/Song zastępujące starsze typu 033/Romeo i 035/Ming, są znacznie trudniejsze do 
śledzenia i wykrycia, posiadają też niezależny od powietrza napęd, który pozwala na 
dłuższe przebywanie pod wodą. Uzbrojone m.in. w rakiety cruise oraz systemy tor-
pedowe i miny, korzystają z zaawansowanych systemów elektronicznych oraz obrony 
i naprowadzania radarowego. Biorąc pod uwagę zdolność budowania 2–3 jednostek 
rocznie oraz stosunkowo długi okres pozostawania w służbie nowych jednostek, można 
przyjąć, że w najbliższych 10–15 latach liczebność fl oty podwodnej wzrośnie do około
75 okrętów zdolnych do wykonywania misji na bliskich i odległych akwenach15. 

11 First fl ight of J-15 off Liaoning, http://china-pla.blogspot.com (14.01.2013). 
12 Agence France-Presse, China to Build 2 More Aircraft Carriers, TaiwanDefenseNews.com 

(21.05.2012). 
13 Lou Yan, China Plans Four Carrier Strike Groups, WantChinaTimes.com (30.11.2012). 
14 Offi ce of Naval Intelligence, The People’s Liberation Army Navy, A Modern Navy with Chinese 

Characteristics, August 2009, s. 21. 
15 W literaturze specjalistycznej odnotowuje się, że Chiny zbudowały na Wyspie Hainan specjalną 

bazę dla okrętów podwodnych. Znajdujący się w niej tunel może pomieścić około 20 łodzi o napędzie 
nuklearnym, uniemożliwiając śledzenie ich ruchów oraz chroniąc je przed atakiem rakietowym.
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W porównaniu z fl otą okrętów podwodnych chińska fl ota okrętów nawodnych 
w większym stopniu składa się zarówno z nowoczesnych okrętów zakupionych głównie 
w Rosji i własnej produkcji, jak i jednostek starszych o mniejszej zdolności bojowej. 
W 2012 r. w jej skład wchodziło około 26 niszczycieli, 50 fregat, 58 większych i śred-
nich statków amfi bii, ponad 80 łodzi rakietowych, około 40 okrętów minowych oraz 
imponująca liczba statków pomocniczych (50 większych i około 250  mniejszych)16. 
W ostatniej dekadzie Chiny podjęły zdecydowane działania, mające na celu nie tyle 
zwiększenie liczby posiadanych jednostek nawodnych, ile ich unowocześnienie, 
wyposażenie w nowe, zaawansowane systemy uzbrojenia i podniesienie ich zdolno-
ści bojowej. Wprowadzane obecnie do sił morskich okręty są wyposażone w nowo-
czesne systemy obrony powietrznej (AAD), coraz bardziej zaawansowane, kolejne 
generacje rakiet SAM, także z pionowymi wyrzutniami, przeciwokrętowe rakiety 
cruise (ASCM), wielozadaniowe, sięgające poza horyzont radary z 360-stopniowym 
pokryciem pola obserwacji i naprowadzania, korzystają w coraz większym stopniu 
z nowoczesnych czujników do wykrywania łodzi podwodnych oraz z helikopterów.

Podstawową jednostką fl oty nawodnej są niszczyciele. Chiny posiadają obec-
nie cztery nowoczesne niszczyciele rosyjskie typu Sovremiennyj i sześć typów tych 
jednostek własnej konstrukcji17. Wśród nich na uwagę zasługują zwłaszcza niszczy-
ciele typu 052C i O52D. Pierwszy z nich ma elementy konstrukcji w technologii ste-
alth. Jest świetnie wyposażony w systemy radarowe, ma 48 rakiet przeciwlotniczych 
o zasięgu 200 km, posiada rakiety cruise przeciw okrętom nawodnym oraz rakiety 
przeciw okrętom podwodnym, wyrzutnie torped, artylerię i zabiera na pokład helikop-
ter. Seryjna produkcja tego okrętu rozpoczęła się w 2010 r. Obecnie w budowie znaj-
duje się kilka takich jednostek. W 2012 r. stocznie chińskie rozpoczęły budowę czte-
rech jeszcze bardziej zaawansowanych niszczycieli typu 052D18. Okręt ten, z uwagi na 
swoje zalety bojowe, jest porównywany z niszczycielem amerykańskim typu Arleigh 
Burke19. Wśród innych rodzajów okrętów nawodnych na uwagę zasługują cztery zmo-
dernizowane nowe typy fregat. Widoczny jest także proces unowocześniania statków 
amfi bii. Ich ogólna liczba pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie, ale w mija-
jącej dekadzie do służby weszło kilka amfi bii nowego typu Yuzhao (071) o wyporności 

16 Liczby te różnią się znacznie od siebie w zależności od przyjmowanego kryterium: wielkość okrę-
tów, uwzględnianie jednostek w budowie itp. Por. dane: People’s Liberation Army Navy, Wikipedia, http://
en.wikipedia.org/wiki/Ships_of_the_People%27s_Liberation_Army_Navy (16.01.2013), s. 3, 5–6; Offi ce of 
Naval Intelligence..., s. 18; Congressional Research Service Report for Congress..., s. 23–30; United States 
of America, Department of Defense, Annual Report to Congress..., Appendix, s. 22–23.

17 Budowane są także korwety własnej konstrukcji, fregaty i korwety, będące lżejszymi wersjami fregat.
18 M. Richardson, New Ships Give China’s Navy a Stronger Punch, http://www.japantimes.co.jp/text/

eo20120912mr.html (16.01.2013).
19 Z pewnością na wyrost niektórzy autorzy kwalifi kują ten okręt jako zmieniający układ sił w regio-

nie Azji i Pacyfi ku. Taką opinię formułuje R. Kwong, New Destroyer Could be Chinese Sea Power 
Game-Changer, Asia Security Watch, New Pacifi c Institute, http://asw.newpacifi cinstitute.org/?=11500 
(14.01.2013).
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17 tys. ton20. Jedna z nich zademonstrowała swoją zdolność wykonywania misji dale-
komorskich, uczestnicząc w patrolach antypirackich u wybrzeży Somalii. Okręty amfi -
bie mogą być wykorzystywane jako małe lotniskowce, gdyż ich pokłady, zwłaszcza 
w przypadku większych jednostek, pozwalają na stacjonowanie helikopterów i samo-
lotów wertykalnego startu.

Postęp, jaki w unowocześnianiu sił morskich osiągnęły Chiny, daje możliwość 
wyjścia fl oty poza zasięg lotnictwa operującego z baz lądowych, pozwala na tworze-
nie grup bojowych dla obecnie jednego, a w przyszłości kilku lotniskowców, stwarza 
szansę wykonywania misji dalekomorskich i wyjścia poza przybrzeżne akweny.

Systemem broni, który wywołuje poważny niepokój Stanów Zjednoczonych 
i państw regionu jest przeciwokrętowa rakieta balistyczna DF-21D, będąca zaawan-
sowanym technologicznie wariantem rakiety balistycznej średniego zasięgu DF-21. 
Prace nad nią, znajdujące się w fazie eksperymentalnego testowania, prowadzone są 
od kilku lat. Jest ona przedmiotem szczególnej uwagi, a o jej potencjalnych zdolno-
ściach bojowych mówi najlepiej obiegowo używana nazwa „zabójca lotniskowców”21. 
Wejście tej rakiety do uzbrojenia w istotny sposób zmieniałoby układ sił w obszarze 
jej zasięgu, który wynosi około 1600 km. Rakieta ta wywołuje tak poważne obawy 
z kilku względów. Narusza istniejący układ sił, gdyż w istotny sposób ogranicza, 
w przypadku konfl iktu, możliwość dostępu lotniskowców i innych większych okrę-
tów amerykańskich do obszarów morskich ChRL, znajdujących się w jej zasięgu. Ze 
względu na ogromną szybkość, z jaką trafi ałaby w cel (ponad dziesięciokrotne–dwu-
nastokrotne przekroczenie szybkości dźwięku), rakieta ta będzie ogromnie trudna do 
zniszczenia, nawet przez tak rozbudowane systemy ochrony przeciwrakietowej, jakimi 
dysponują lotniskowce amerykańskie. Miałaby też ogromną siłę niszczenia (energię 
kinetyczną), której nie wytrzymałby żaden okręt. Jest to w założeniu rakieta, która 
zbierając wszystkie możliwe dane z satelitów, bezzałogowych pojazdów i innych źró-
deł miałaby możliwość korygowania lotu w fazie balistycznej, a po zbliżeniu do ata-
kowanego obiektu kolejne naprowadzanie byłoby wykonane, przy wykorzystaniu całej 
gamy czujników, przez głowicę. Szybka zmiana kierunku lotu przez głowicę dodat-
kowo utrudniałaby jej trafi enie. W ten sposób zostałby rozwiązany problem uwzględ-
nienia dystansu i manewrów, jakie po wystrzeleniu rakiety wykonuje ruchomy cel. Nie 
zaskakuje zatem rozważanie przez strategów amerykańskich różnych opcji związanych 
z zagrożeniem, jakie dla lotniskowców stwarza ta rakieta22.

20 D. Lague, New China Landing Vessels Point to Pacifi c Rivalry, Reuters.com (14.02.2012). Jak 
podaje „Jane’s Fighting Ships” 2011–2012, s. 153, prawdopodobne jest rozpoczęcie budowy jeszcze więk-
szej jednostki desantowej (081) o wyporności około 20 tys. ton.

21 J.M. Cole, China Confi rms „Carrier Killer”, „Jane’s Defense Weekly” z 20 lipca 2011 r. Por. 
także: A. Erickson, Facing A New Missile Threat From China, CBS News.com (28.05.2009); T. Capaccio, 
China Has „Workable Anti-Ship Missile Design”. Pentagon Says, Blomberg.com (25.08.2011). B. Perrett, 
Imbalance of Power, „Aviation Week & Space Technology” z 18 lipca 2011 r.

22 Jedna z wysuwanych koncepcji zakłada pozostawienie lotniskowców poza zasięgiem rakiet i korzy-
stanie z samolotów bezzałogowych (dronów), które mogłyby być wysyłane w obszar konfl iktu.



205Zbrojenia morskie Chińskiej Republiki Ludowej

 2. Przyczyny i cele modernizacji sił morskich ChRL

Już w latach 90. ubiegłego stulecia chiński prezydent i sekretarz generalny Komu-
nistycznej Partii Chin Jiang Zemin na XIV kongresie w 1992 r. podkreślał potrzebę 
ochrony chińskich interesów morskich23. Jego następca Hu Jintao w 2004 r. mówił 
o historycznej misji sił zbrojnych w XX w., co oznaczało nie tylko obronę suwerenno-
ści i integralności terytorialnej, ale również działania mające na celu ochronę szeroko 
rozumianych interesów, także ekonomicznych, poza granicami chińskich obszarów 
morskich i udział w zabezpieczaniu pokoju światowego. Na kongresie zapowiadają-
cym przekazanie władzy Xi Jinpingowi w listopadzie 2012 r., Hu Jintao wezwał do 
przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych oraz do podjęcia jeszcze większych wysił-
ków, by przekształcić kraj w potęgę morską24. Jak wynika z oświadczeń rządowych, 
cel ten jest historycznym zadaniem Chin w XXI w., a dekada od 2010 do 2020 r. jest 
głównym etapem dla realizowania tego wyzwania. Na pytanie, na czym konkretnie 
polega ochrona suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej, w jakich 
obszarach stosunków międzynarodowych interesy morskie ChRL wymagają umac-
niania i modernizacji sił morskich, ofi cjele, stratedzy wojskowi i specjaliści chińscy 
wymieniają: kwestię Tajwanu, spory terytorialne na Morzach Południowochińskim 
i Wschodniochińskim oraz ochronę morskich linii komunikacji i zaopatrzenia, czyli 
szlaków morskich, z których korzystają Chiny.

2.1. Problem Tajwanu

Wśród wielu przyczyn rozbudowy i umacniania sił morskich przez Chiny kwestia 
Tajwanu z pewnością zajmuje miejsce szczególne i priorytetowe. Jest ona związana 
z dążeniem do zapewnienia integralności terytorialnej Chin, czyli zjednoczenia z Taj-
wanem, zgodnie z formułowaną zasadą „jedno państwo – dwa systemy”. Ofi cjalne 
stanowisko nie pozostawia jednak najmniejszych wątpliwości. Chiny nie pozwolą na 
oddzielenie się tej wyspy i proklamowanie niepodległości. By temu zapobiec gotowe 
są, co wyraźnie oświadczają, do użycia siły. Tak więc modernizacja fl oty ma na celu 
przygotowanie do ewentualnego konfl iktu z Tajwanem25.

Od wyboru na prezydenta Tajwanu w marcu 2008 r. Ma Ying-jeou, relacje mię-
dzy Chinami a Tajwanem uległy istotnej poprawie. Obie strony rozwinęły dwustronne 

23 U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress..., s. 58.
24 China To Speed Up Military Modernization: Hu – Rediff.com India News, November 08, 2012; 

BBC News China, December 07, 2011, Hu Jintao Tells China Navy: Prepare for Warfare, http://www.bbc.
co.uk/news/world-asia-china-16063607 (16.03.2013).

25 S.S. Sandu, China’ Naval Modernization: A Fundamental Change in its National Security Strategy?, 
http://ww.e-ir.info/2012/05/20/chinas-naval-modernisation-a-fundamental-change-in-its-national-security-
strategy (15.03.2013); D. Shambaugh, Modernizing China’s Military: Progress, Problems and Prospects, 
Berkeley 2002, s. 292.
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stosunki handlowe, o czym świadczy choćby wzrost obrotów z 39 mld USD w 2002 r. 
do 110 mld USD w 2010 r. Ustanowiono też bezpośrednią komunikację żeglugową, 
lotniczą i pocztową. Poprawił się klimat polityczny w stosunkach wzajemnych. Jed-
nak Chiny nie ukrywają, że dążą do poprawy wzajemnych relacji z myślą o ewentu-
alnym pokojowym zjednoczeniu. Rozwijają równocześnie swój potencjał wojskowy, 
by ewentualne konfl ikty i próby oddzielenia się, jakie mogłyby powstać w przyszłości, 
móc rozstrzygnąć na swoich warunkach.

Modernizacja sił morskich poszerza opcje potencjalnych działań wojskowych, 
jakie mogłyby być zastosowane wobec Tajwanu. Już wcześniej chińscy stratedzy woj-
skowi doszli do wniosku, że inwazja, próba zajęcia całego terytorium Tajwanu jest 
związana z poważnym ryzykiem operacyjnym i strategicznym (tak wojskowym26, jak 
i politycznym), co doprowadziło do rezygnacji z prób reunifi kacji Tajwanu przy uży-
ciu siły militarnej i skoncentrowaniu się na użyciu siły jedynie w przypadku działań 
zmierzających do uzyskania czy proklamowania niepodległości. Rozbudowa sił mor-
skich Chin nie usuwa ograniczeń i wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia 
pełnej inwazji na Tajwan, daje jednak nowe możliwości podjęcia akcji wojskowych 
dla wywarcia presji i zmuszenia go do odstąpienia od działań wywołujących sprzeciw 
Pekinu. W publikacjach chińskich wśród alternatywnych działań wymienia się: blokadę 
morską i powietrzną, minowanie dostępu do portów. Zwraca się uwagę na możliwość 
ogłaszania obszarów morskich zamkniętych dla żeglugi z uwagi na manewry mary-
narki wojennej, obejmujących ćwiczenia artyleryjskie i rakietowe, co utrudniałoby czy 
wręcz uniemożliwiało dostęp do portów tajwańskich i korzystanie ze szlaków morskich
prowadzących na wyspę27.

Przy podejmowaniu działań wobec Tajwanu, Pekin musi się liczyć z reakcją spo-
łeczności międzynarodowej, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Chiny pamiętają 
rolę, jaką odegrała marynarka wojenna USA w czasie trzech poprzednich kryzysów 
w Cieśninie Tajwańskiej w latach 1954–1955, 1958 i 1996, uniemożliwiając podjęcie 
jakichkolwiek działań wobec Tajwanu, które wykraczałyby poza demonstracje. Stąd 
też wyłączenie możliwości interwencji fl oty amerykańskiej, a zwłaszcza lotniskow-
ców, które potencjalnie ograniczałyby polityczne i wojskowe opcje Chin, stało się 
zasadniczym celem modernizacji ich sił morskich. Ma ona doprowadzić do takiego 
umocnienia potencjału i zdolności bojowych marynarki (a także lotnictwa i wojsk 

26 W literaturze specjalistycznej odnotowuje się, że inwazja przy użyciu amfi bii i okrętów desanto-
wych jest jednym z najbardziej skomplikowanych działań wojskowych. Stąd też przy wzmocnieniu obrony 
wybrzeży przez Tajwan byłaby ona związana z ogromnym ryzykiem. Zatem jako ewentualną alternatywę 
militarną uznawano jedynie możliwość inwazji bądź na małe wyspy należące do Tajwanu, jak Pratas Reef 
czy Itu Abe, bądź na wyspy średniej wielkości i bronione, jak Mazu czy Jinmen, ale i to prowadziłoby do 
zdecydowanego potępienia ze strony społeczności międzynarodowej.

27 Wśród innych działań wymierzonych w gospodarkę Tajwanu wymienia się także możliwość wpro-
wadzenia wymogu zawijania do portów na kontynencie w celu poddania się inspekcji, w stosunku do 
statków płynących na wyspę. Może to być połączone z zakazem wwozu określonych urządzeń i towarów, 
zwłaszcza mających zastosowania wojskowe.
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rakietowych), które uniemożliwiałyby czy powstrzymywały interwencję amerykań-
ską w przypadku konfl iktu chińsko-tajwańskiego28. W terminologii wojskowej określa 
się to jako A2/Ad (anti-acess/area-denial), czyli uniemożliwienie dostępu i zajęcia 
obszaru. Do osiągnięcia tego celu, jak to wynika z wcześniejszych uwag, Chiny roz-
budowują swoją fl otę podwodną i nawodną, wyposażoną w najnowocześniejsze sys-
temy rakietowe, elektroniczne i radarowe. 

Tak więc modernizacja sił morskich w kontekście kwestii tajwańskiej ma słu-
żyć osiągnięciu trzech celów. Po pierwsze, ma ograniczyć czy wyłączyć możliwości 
interwencji amerykańskiej w przypadku ewentualnego konfl iktu między ChRL a Taj-
wanem. Po drugie, daje możliwości odwołania się do instrumentów pozostających 
w gestii marynarki wojennej do wywarcia nacisku na Tajwan w sytuacjach kryzysów 
niepociągających za sobą użycia siły militarnej. Po trzecie, posiadanie nowych moż-
liwości wynikających z umacniania i rozbudowy sił morskich przez Chiny oraz wąt-
pliwości, co do wsparcia przez Stany Zjednoczone w przypadku konfl iktu ma skłaniać 
Tajwan do rezygnacji z prób odejścia od procesu konsolidacji i umacniania związków 
z kontynentem oraz podejmowania jakichkolwiek kroków w kierunku uzyskania nie-
podległości.

2.2. Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim
i Wschodniochińskim

Nie ulega wątpliwości, że jednym z istotnych celów modernizacji sił morskich ChRL 
jest ochrona suwerenności w kontekście sporów i roszczeń dotyczących wysp znaj-
dujących się na morzach przylegających do wybrzeży chińskich29. Na Morzu Połu-
dniowochińskim toczą się one między ChRL i Tajwanem a Filipinami, Wietnamem, 
Malezją, Brunei, a na Morzu Wschodniochińskim między Chinami i Tajwanem a Japo-
nią. W pierwszym przypadku dotyczą one suwerenności nad wyspami Spratly, Para-
celskimi i Macclesfi eld wraz z płycizną Scarborough. W drugim – przedmiotem sporu 
są wyspy nazywane w języku japońskim Senkaku, a w chińskim Diaoyu. 

Wprawdzie spory te mają charakter prawny i powinny być rozwiązywane i oce-
niane na gruncie prawa międzynarodowego oraz konwencji o prawie morza z 1982 r., 
której postanowieniami związane są wszystkie wiodące spór państwa (z wyjątkiem 
Tajwanu). Jednak posiadają one istotny wymiar ekonomiczny, polityczny, militarny 

28 Offi ce of Naval Intelligence..., s. 8. Powstrzymywanie interwencji ma wynikać z uświadomienia 
decydentom i opinii publicznej w USA potencjalnych kosztów zaangażowania się w ewentualny konfl ikt 
chińsko-tajwański.

29 Szerzej na ten temat: J. Symonides, Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Czy powrót 
„dyplomacji kanonierek”?, „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” 2012, t. 46, nr 2, s. 33 
i nast.; J. Shen, China’s Sovereignty Over the South China Sea Islands: A Historical Perspective, „Chinese 
Journal of International Law” 2002, t. 1, s. 94 i nast.
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i geopolityczny, co nadaje im szczególne znaczenie i utrudnia ich uregulowanie30. 
Zgłaszane roszczenia terytorialne są bowiem równocześnie roszczeniami do zasobów 
dna i wód morskich. Sporne obszary morskie zawierają ogromne zasoby ropy i gazu. 
W ich wodach znajdują się bogate zasoby biologiczne i wiele gatunków ryb. Oba 
akweny posiadają też duże znaczenie dla handlu międzynarodowego i wymiany towa-
rowej. Wartość tej wymiany w przypadku Morza Południowochińskiego ocenia się na 
5 trylionów USD. Przez ich wody prowadzą ważne szlaki morskie i przepływa ponad 
połowa światowej fl oty handlowej. 

Roszczenia terytorialne sześciu państw na Morzu Południowochińskim doty-
czą trzech kwestii: po pierwsze, do kogo należą trzy sporne archipelagi i czyj tytuł 
prawny jest rozstrzygający, po drugie, czy wyspy te, które można kwalifi kować jako 
nienadające się do zamieszkania, mają prawo do posiadania wyłącznych stref eko-
nomicznych i szelfu kontynentalnego i po trzecie, jakie zasady należy przyjąć dla 
rozgraniczenia obszarów morskich w tym akwenie. Chiny i Tajwan mówią o swoich 
prawach do wszystkich trzech archipelagów, przy czym stanowisko to uzasadniają 
odkryciem i prawami historycznymi, sięgającymi okresu sprzed naszej ery. Wszystkie 
sporne wyspy znajdują się też w obrębie tzw. linii dziewięciu kresek, przedstawio-
nej po II wojnie światowej jeszcze przed powstaniem ChRL, a stanowiącej grafi czną 
artykulację pretensji terytorialnych Chin w stosunku do tego akwenu. Również Wiet-
nam opiera pretensje do całego archipelagu Spratly i Paracelskiego na prawach histo-
rycznych i sukcesji. Z kolei Filipiny, Malezja i Brunei wysuwają roszczenia do wysp 
w archipelagu Spratly, uzasadniając to przyleganiem, bliskością i położeniem w obrę-
bie ich stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego31. Z punktu widzenia sprawo-
wania efektywnej okupacji, co jest istotne w świetle prawa międzynarodowego, sytu-
acja faktyczna wygląda następująco: archipelag Paracelski w całości znajduje się pod 
zwierzchnictwem terytorialnym Chin32, zaś archipelag Spratly jest podzielony między 
wszystkie toczące spór państwa. Najwięcej, bo dwadzieścia dziewięć wysp okupuje 
Wietnam, dziewięć Filipiny, siedem Chiny, pięć Malezja, jedną Tajwan. Brunei, które 
także wysuwa roszczenia, nie okupuje żadnej wyspy. To pokazuje, jak w przypadku 

30 Nie wydaje się, by istniała możliwość przedstawienia tych sporów do rozstrzygnięcia przez Mię-
dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości czy Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza. Chiny odrzuciły 
taką możliwość i złożyły przewidzianą w art. 298 konwencji o prawie morza deklarację, że nie akceptują 
żadnej z przewidzianych w niej obowiązkowych procedur sądowych w odniesieniu do sporów dotyczących 
delimitacji granic morskich. Jednak Filipiny w sporze z Chinami odwołały się do procedury arbitrażowej.

31 W sporze dotyczącym wysp Macclesfi eld i płycizny Scarborough, Chiny i Tajwan powołują się na 
odkrycie, prawa historyczne, wykonywanie rybołówstwa przez stulecia, na swoje ustawodawstwo, a także 
na włączenie tych wysp w obręb „linii dziewięciu kresek”. Z kolei Filipiny operują takimi argumentami, 
jak: sprawowanie efektywnej okupacji, cesja, zasiedzenie, przyrost i przyleganie. To pokazuje, jak skom-
plikowane do rozstrzygnięcia są roszczenia prawne.

32 Spór między Chinami a Wietnamem Południowym o wyspy Paracelskie doprowadził w 1974 r. 
do starć zbrojnych, w wyniku których siły południowowietnamskie zostały pokonane, a cały archipelag 
został zajęty przez ChRL. Z kolei w związku ze sporem o suwerenność nad wyspami Spratly doszło mię-
dzy Chinami a Wietnamem do starcia zbrojnego w 1988 r. i do zajęcia przez ChRL sześciu wysepek i raf.
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przyjęcia obecnego stanu posiadania za podstawę rozgraniczenia, skomplikowane 
byłoby przeprowadzenie delimitacji obszarów morskich.

Spór dotyczący Senkaku/Diaoyu niezamieszkałych wysp na Morzu Wschodnio-
chińskim toczy się z Japonią33. Chiny twierdzą, że odkryły te wyspy i sprawowały nad 
nimi suwerenność, poczynając od XIV w., czy co najmniej XVI w. Przyznają, że Japo-
nia objęła nad nimi kontrolę w wyniku pierwszej wojny japońsko-chińskiej (1894/95) 
i traktatu z Shimonoseki. Jednak dowodzą, że deklaracja poczdamska, którą Japonia 
przyjęła jako część traktatu pokojowego z San Francisco, przewidywała oddanie ich 
Chinom. Niestety, Stany Zjednoczone sprawujące administrację nad tymi wyspami 
w latach 1945–1972 nie przekazały ich Chinom, a oddały Japonii, która stoi na sta-
nowisku, że nie ma jakiegokolwiek sporu i jej tytuł suwerenny nie podlega jakiemu-
kolwiek zakwestionowaniu.

We wrześniu 2012 r. doszło do znacjonalizowania przez rząd japoński trzech spo-
śród pięciu wysepek. Zostały one zakupione od prywatnych właścicieli. Wprawdzie 
ówczesny premier Yoshihiko Noda wyjaśniał, że oznacza to tylko pewną modyfi kację 
administracji wysp, jednak reakcja Chin była jednoznacznie negatywna i gwałtowna. 
Doszło do manifestacji antyjapońskich, do bojkotu towarów i działań skierowanych 
przeciwko fi rmom i interesom japońskim. Zaczęły się mnożyć akcje podejmowane 
w obszarach morskich i wokół wysp przez statki rybackie, a także okręty i lotnictwo 
chińskie. Nowy premier japoński Shinzo Abe stanął wobec problemu, jak reagować 
na tę sytuację i jak się wydaje przyjął politykę zmierzającą do pewnego zmniejszania 
napięcia we wzajemnych stosunkach34.

Jakie są cele rozbudowy sił morskich Chin w kontekście istniejących sporów? 
Mimo wzrastającej asertywnej postawy i zdecydowanego formułowania swoich rosz-
czeń, nie wydaje się, by umacnianie fl oty południowej i wschodniej miało stanowić 
przygotowanie do inwazji i zajęcia spornych wysp. Potencjalne koszty i konsekwen-
cje takich działań są oczywiste. Chiny preferują stosowanie instrumentów ekonomicz-
nych, politycznych i dyplomatycznych. Mimo napięć utrzymują normalne stosunki 
dwu- i wielostronne. Mają też świadomość konieczności uchronienia się od niekontro-
lowanego rozwoju sytuacji. Stąd w działaniach podejmowanych w sytuacjach stano-
wiących naruszenie ich praw i roszczeń, związanych z wykonywaniem rybołówstwa, 
badaniami czy eksploatacją zasobów w obszarach morskich, do których zgłaszają 
roszczenia, preferują raczej użycie statków służby granicznej czy administracji rybo-
łówczej niż okrętów wojennych. 

33 W.B. Helfi n, Daiyou/Senkakau Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart, „Asian-Pacifi c 
Law & Policy Journal” 2000, t. 1, s. 1 i nast.; I. Johnson, China and Japan Bristle Over Disputed Chain 
of Islands, „The New York Times” z 8 września 2010 r.; M. McDonald, East Asia’s Sea Disputes: Scar 
Tissue from War Wounds, „International Herald Tribune” z 16 sierpnia 2012 r.

34 M. Fackler, Challenges for Abe As He Returns to Lead Japan, „International Herald Tri-
bune” z 27 grudnia 2012 r.; Chine/Senkaku: Tokyo a mal géré la crise, http://www.lefi garo.fr/fl ash-
actu/2013/01/28/97001... (28.01.2013).
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Wzrastający potencjał i zdolności bojowe marynarki chińskiej mają oddziaływać 
przede wszystkim przez sam fakt swojego istnienia. Stanowią artykulację zdecydo-
wania Chin do obrony wysuwanych roszczeń35. Wzrastająca w stosunku do sąsiadów 
przewaga na morzu ma ich również skłaniać do zajmowania bardziej ugodowego 
i koncyliacyjnego stanowiska. Nie ulega też wątpliwości, że korporacje paliwowe, 
przed podjęciem badań czy eksploatacji zasobów energetycznych na podstawie kon-
cesji dotyczących spornych obszarów, są bardziej gotowe do rozważenia i wzięcia pod 
uwagę zastrzeżeń chińskich. Użycie okrętów i samolotów w sporze z Japonią ma ją 
skłonić do uznania istnienia sporu dotyczącego suwerenności nad wyspami Senkaku/
Diaoyu wymagającego uregulowania, przed czym konsekwentnie się wzbraniała.

2.3. Ochrona chińskich szlaków morskich

Rozwój ekonomiczny Chin wymaga zabezpieczenia morskich linii komunikacyjnych, 
od których uzależnione jest funkcjonowanie gospodarki tego kraju i prowadzenie han-
dlu zagranicznego. Zdecydowana większość wymiany towarowej odbywa się drogą 
morską. Ponad 80% ogólnej wartości handlu zagranicznego stanowią towary przesy-
łane morzem36. Szczególne znaczenie niezakłóconego funkcjonowania morskich linii 
zaopatrzenia jest pochodną uzależnienia gospodarki chińskiej od importu surowców 
energetycznych, a zwłaszcza ropy naftowej. W 1993 r. Chiny stały się netto impor-
terem tego surowca, a w 2003 r. wyprzedzając Japonię stały się drugim na świecie 
(po USA) jego konsumentem. Zależność od importu przy stagnacji własnego wydo-
bycia rośnie z roku na rok.

Według ocen amerykańskich zużycie ropy w Chinach w 2010 r. wynosiło ponad 
9 mln baryłek dziennie, przy czym tylko nieco ponad 4 mln baryłek, czyli około 46% 
pochodziło z własnego wydobycia. Przy obecnym tempie wzrostu konsumpcji ropy 
8–10% rocznie, można założyć, że Chiny będą musiały importować w 2015 r., przy 
zapotrzebowaniu wynoszącym około 10–12 mln baryłek dziennie 7 mln, a w 2030 r. 
ponad 13 mln, co stanowić będzie około 80% ogólnego ich zapotrzebowania. Przy 
stopniowym wyczerpywaniu się własnych złóż zależność od importu będzie wzrastać. 
To tłumaczy asertywność Chin demonstrowaną w sporach terytorialnych na Morzu 
Południowochińskim i Wschodniochińskim, które są w istocie sporami o dostęp i moż-
liwości eksploatacji zasobów energetycznych ze spornych obszarów morskich. Z tego 
wynika też dążenie do zapewnienia i poszerzenia zaopatrzenia z nowych krajów 

35 Dla podkreślenia roszczeń do wysp znajdujących się w obrębie „linii dziewięciu kresek” Chiny 
przeprowadziły w marcu 2013 r. ćwiczenia na płyciźnie James, stanowiącej najdalej wysunięty na południe 
obszar, będący przedmiotem ich roszczeń. Kulminacyjnym punktem ćwiczeń było złożenie przez maryna-
rzy obietnicy „obrony chińskiej suwerenności”, http://www.aljazeera.com/news/asia-pacifi c/2013/03/20… 
(27.03.2013).

36 Offi ce of Naval Intelligence..., s. 10. Morskie szlaki komunikacyjne określane są w języku angiel-
skim jako „Sea Lines of Communications” (SLOC). 
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Afryki i Ameryki Łacińskiej także przez wydobycie przez własne korporacje i fi rmy37 
oraz dążenie do powiększania dostaw rurociągami z Rosji. Zależność od importu 
ropy wskazuje na niebezpieczeństwo „uduszenia” gospodarki w przypadku przerwa-
nia zaopatrzenia, gdyż rezerwy strategiczne obliczone są tylko na około 30 dni. Nie 
należy jednak zapominać, że dla funkcjonowania gospodarki chińskiej niezbędne jest 
zaopatrzenie nie tylko w ropę, ale i w inne surowce, w tym sprowadzane drogą mor-
ską. Znaczenie szlaków morskich dla Chin wynika także z faktu, iż są one najwięk-
szym światowym eksporterem. 

Morskie linie komunikacyjne, z których korzystają Chiny prowadzą na zachód: 
na Bliski Wschód, do Afryki i do Europy oraz na wschód: do Stanów Zjednoczo-
nych i do Ameryki Łacińskiej. Ważniejszy jest szlak na zachód. Prowadzi on przez 
szereg cieśnin stanowiących swego rodzaju „wąskie gardła”, które mogą być sto-
sunkowo łatwo zablokowane w przypadku incydentów czy aktów terrorystycznych. 
Dotyczy to w szczególności Cieśniny Malakka między Indonezją, Malezją a Sin-
gapurem, Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi zaopatrzenie w ropę z Bliskiego 
Wschodu oraz Cieśniny Bab al. Mandab, prowadzącej do Afryki i przez Kanał Sueski 
do Europy. Cieśnina Malakka, przez którą przechodzi 80% chińskiego importu ropy 
została nazwana w 2004 r. przez Hu Jintao „dylematem Malakki”38. W tej sytuacji 
zapewnienie ochrony i niezakłóconego tranzytu przez szlaki morskie i cieśniny stało 
się wyzwaniem i zadaniem chińskiej fl oty, wymagającym obecności i możliwości dzia-
łania okrętów nie tylko na przybrzeżnych morzach, lecz również na Oceanie Indyj-
skim oraz u wybrzeży Afryki i Półwyspu Arabskiego. Wymóg posiadania fl oty dale-
komorskiej, zdolnej do działania na odległych akwenach (tzw. błękitnych wód) stał 
się oczywisty i jest realizowany.

Ochrona szlaków morskich to także zwalczanie piractwa. Chiny uczestniczą we 
współpracy międzynarodowej i patrolowaniu Zatoki Adeńskiej od 2009 r.39 Biorą 

37 J. Yuan, Emerging Maritime Rivalry in the South China Sea: Territorial Disputes, Sea-lane Secu-
rity, „Foreign Affairs and International Trade Canada” z lata 2012 r., s. 6–7. Jak się oblicza, obecnie około 
46% zaopatrzenia w ropę naftową pochodzi z Bliskiego Wschodu, a 32% z Afryki. L. Buszynski, South 
China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.-China Strategic Rivalry, „The Washington Quarterly” 2012, 
t. 35, nr 2, s. 139–156.

38 J. Store, China’s Malacca Dilema, Jameston Foundation, China Brief 6, April 12, 2006. Por. też 
P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, Warszawa 2010, s. 152–153. Znaczenie 
Cieśniny Malakka doprowadziło do istotnej zmiany stanowiska Chin wobec zasad przepływu przez cieśniny. 
O ile w czasie III konferencji prawa morza opowiadały się one za szerszym uwzględnianiem praw państw 
leżących nad cieśninami, o tyle po wejściu w życie konwencji o prawie morza w 1994 r. zdecydowanie, 
tak jak i Stany Zjednoczone, stoją na stanowisku bezwarunkowego obowiązywania w cieśninach przyjętego 
przez konwencję prawa przejścia tranzytowego. Zakazuje ono zawieszania przepływu oraz daje możliwość 
okrętom podwodnym przepływania w zanurzeniu. Szerzej na ten temat J. Symonides, Nowe prawo morza, 
Warszawa 1986, s. 97–107.

39 W 2008 r. przez Zatokę Adeńską przepłynęło 1.265 statków chińskich, z których 20% było ata-
kowanych przez piratów, a dwa zostały uprowadzone. W patrolowaniu Zatoki Adeńskiej uczestniczą dwa 
niszczyciele Haikou i Wuhan.
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też udział w niesieniu pomocy humanitarnej oraz działaniach międzynarodowych 
w sytuacjach katastrof naturalnych. Są aktywnym uczestnikiem operacji pokojowych 
Narodów Zjednoczonych40. Możliwość podejmowania działań na dalekich akwenach 
pozwala na ewakuację w razie potrzeby zagrożonego personelu chińskiego z innych 
regionów świata. W konfl ikcie libijskim w operacji umożliwienia wyjazdu obywate-
lom chińskim obok samolotów cywilnych uczestniczyła fregata Huzhou. W 2011 r. 
okręt szpitalny Peace Ark w ramach współpracy medycznej odwiedził kilka krajów 
Ameryki Łacińskiej. Składanie wizyt w wielu krajach, pojawienie się okrętów chiń-
skich na Morzu Śródziemnym41, co przyjęto z pewnym zaskoczeniem, staje się ele-
mentem budowania prestiżu kraju i demonstracją dążenia do uznania go za nowe 
wyłaniające się mocarstwo morskie.

 3. Ewolucja chińskiej strategii morskiej

Od momentu powstania ChRL w 1949 r. do lat 80. ubiegłego wieku rola mary-
narki wojennej w chińskich koncepcjach strategicznych sprowadzała się do obrony 
wybrzeża42. Flota była podporządkowana armii lądowej. Wprawdzie w 1953 r. Mao 
Zedong mówił o potrzebie zbudowania silnej fl oty, jednak dodawał, że należy dążyć 
do tego celu przy uwzględnieniu istniejących realiów. Chiny nie miały ani własnych 
możliwości budowania okrętów wojennych z braku odpowiedniego potencjału prze-
mysłowego, ani też niezbędnych funduszy na ich zakup za granicą. Siły morskie skła-
dały się zatem głównie z jednostek przejętych od sił Kuomintangu oraz przebudo-
wanych i uzbrojonych kutrów i statków handlowych. W latach 50. XX w. zostały 
one uzupełnione przez nowocześniejsze radzieckie łodzie torpedowe i artyleryjskie. 
Związek Radziecki odegrał też istotną rolę w tworzeniu chińskiej marynarki wojen-
nej. W tym okresie przebywało w Chinach około 2500 doradców radzieckich. Współ-
praca ta była posunięta tak daleko, że rozważano nawet stworzenie wspólnej fl oty 
Pacyfi ku43. Specjaliści radzieccy najpierw pomagali w budowaniu okrętów, po czym 
Chińczycy kopiowali ich projekty, a następnie zaczęli produkować okręty własnej kon-
strukcji. Konfl ikt ideologiczny z Moskwą i związana z tym utrata pomocy technicznej 

40 W kwietniu 2011 r. ofi cer chiński, mianowany dowódcą sił pokojowych ONZ w Saharze Zachod-
niej, zakończył swój trzy i półletni mandat. W tym samym roku inny ofi cer chiński został dowódcą sił 
pokojowych na Cyprze. W 2011 r. Chiny uczestniczyły w 12 z 15 misji pokojowych ONZ, dostarczając 
ponad 2 tys. personelu wojskowego i obserwatorów. 

41 J.M. Cole, China’s Navy in the Mediterranean?, „The Diplomat” z 30 lipca 2012 r.; J. Holslag, 
Naval Visits Accustom Mediterranean to New Role, „Global Times” z 1 sierpnia 2012 r.

42 Ships of the People’s Liberation Army Navy..., s. 8; Offi ce of Naval Intelligence..., s. 5; N. Li, The 
Evolution of China’s Naval Strategy and Capabilities: From „Near Coast” and „Near Seas” to „ Far 
Seas”, „Asian Security” 2009, nr 2, s. 147.

43 People’s Liberation Army Navy..., s. 2.
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ze strony Związku Radzieckiego, a także postawienie w centrum wydatków zbrojenio-
wych lotnictwa i broni nuklearnej, nie sprzyjało tworzeniu nowoczesnej fl oty w latach 
60. minionego wieku.

Strategia obrony wybrzeża, które ma długość aż 18 tys. km, przewidywała kon-
centrację na obszarach o szczególnym znaczeniu strategicznym, jak cieśniny i szlaki 
morskie. W latach 1950–1960 uwaga była zwrócona zwłaszcza na odparcie niewiel-
kich ataków przeprowadzanych sporadycznie przez siły Kuomintangu w południowej 
i wschodniej części wybrzeża, przy czym Tajwan podejrzewany był o przygotowywa-
nie inwazji na kontynent. Poczynając od końca lat 60. XX w. w związku z eskalacją 
konfl iktu z Moskwą i potyczkami na wspólnej granicy lądowej oraz spodziewanym 
zmasowanym atakiem radzieckim nie tylko od strony lądu, ale i morza, przygotowa-
niami do obrony została objęta północna część wybrzeża. W centrum uwagi znalazło 
się uzyskanie przez siły zbrojne zdolności do odparcia prób desantu i ataku okrętów 
amfi bii. Linia brzegowa z licznymi wysepkami, skałami i mieliznami nadawała się 
dobrze do konstrukcji różnych umocnień i do obrony. Flota przygotowywała specjalne 
grupy bojowe złożone z łodzi torpedowych, rakietowych i artyleryjskich. Szczególną 
uwagę zwracano też na wykorzystanie okrętów minowych. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w latach 70. XX w., kiedy fl ota chińska 
otrzymała pierwsze niszczyciele rakietowe i fregaty rakietowe oraz pierwsze okręty 
podwodne o napędzie atomowym. Jednak z uwagi na istotne braki w nowoczesnym 
uzbrojeniu, elektronice, radarach oraz na zawodność napędu (zwłaszcza nuklear-
nego), nie mogły one być uznane za posiadające zdolność do efektywnego działania 
na odległych morzach i oceanach44. Niemniej, w latach 70. XX w. fl ota chińska została 
rozbudowana, a jej zdolności bojowe wzrosły. Ta rozbudowa nie miała bezpośred-
niego związku z obowiązującą ciągle strategią obrony wybrzeża, gdyż duże jednostki, 
zwłaszcza o napędzie nuklearnym, niezbyt się nadawały do takiego zadania. Powstała 
więc nieco paradoksalna sytuacja, w której należało niejako dostosować doktrynę stra-
tegiczną do rosnących możliwości i zdolności bojowych sił morskich.

Idea poszerzenia zadań marynarki wojennej, odejścia od koncepcji obrony 
wybrzeża i przyjęcia „strategii aktywnej obrony na bliskich morzach” została zaak-
ceptowana w 1986 r. Jej autorem był „ojciec nowoczesnej chińskiej fl oty” admirał 
Liu Huaqing45, który w latach 80. XX w. dowodził marynarką. W porównaniu ze 
strategią obrony wybrzeża, aktywna obrona na bliskich morzach obejmuje swoim 

44 N. Li, op. cit., s. 118.
45 U.S. Department of Defense..., s. 58. Admirał Liu, jak się odnotowuje w literaturze, studiował 

w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w latach 1954–1958, gdzie jednym z wykładowców był admirał 
Siergiej Gorszkow, który doprowadził do przekształcenia fl oty radzieckiej ze służącej do obrony wybrzeża 
we fl otę dalekomorską o globalnym zasięgu. Nie jest jasne czy Gorszkow wpłynął na kształtowanie się 
poglądów Liu, który wspominając okres studiów w Akademii skarżył się jedynie na trudności związane 
z brakiem dobrej znajomości języka rosyjskiego i matematyki, przyznał natomiast, że istotny wpływ na 
jego poglądy miała rozprawa Alfreda Mahana, The Infl uence of Sea Power Upon History. Por. Liu Huaqing, 
The Memoirs of Liu Huaqing, People’s Liberation Army Press, Beijing 2004. Admirał Liu zmarł w 2011 r.
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zasięgiem znacznie większe obszary morskie. Chociaż jej granice nie zostały precy-
zyjnie zdefi niowane, jest ona określana dość luźno, jako obejmująca obszary morskie 
po wewnętrznej stronie tzw. pierwszej linii wysp, ciągnącej się od Wysp Kurylskich 
poprzez Wyspy Japońskie, Archipelag Ryukyu, Tajwan, Filipiny do Wyspy Borneo. 
W jej obrębie znajduje się zatem Morze Żółte, Wschodniochińskie i Południowochiń-
skie. Rzadziej zasięg tej obrony jest przedstawiany jako pokrywający się z chińską 
wyłączną strefą ekonomiczną46.

Strategia aktywnej obrony bliskich mórz, w porównaniu z obroną wybrzeża, 
wymaga posiadania fl oty znacznie nowocześniejszej, okrętów wielofunkcyjnych, 
o większej zdolności bojowej i mogących wykonywać zadania w znacznej odległo-
ści od brzegu. Musi ona mieć zdolność samodzielnego, aktywnego działania. Zało-
żeniem tej strategii, w kontekście Tajwanu, jest możliwość skutecznej obrony przed 
zewnętrzną interwencją, co stratedzy amerykańscy, jak już wcześniej odnotowaliśmy, 
określają jako uniemożliwienie dostępu (anti-access), czyli zablokowanie wejścia sił 
przeciwnika w obszar operacyjny systemami dalekiego zasięgu oraz uniemożliwie-
nie czy ograniczenie działania przeciwnika w obszarze operacyjnym (area-denial) 
z reguły bronią o krótszym zasięgu47. 

O przyjęciu nowej strategii zadecydowało kilka względów. Z pewnością nie bez 
znaczenia była silna pozycja promotora tej zmiany admirała Liu Huaqinga, który cie-
szył się poparciem Deng Xiaopinga. Ta akceptacja wynikała z przeświadczenia kierow-
nictwa chińskiego, że zmiana strategii lepiej zabezpiecza interesy narodowe zarówno 
w kwestii Tajwanu, jak i w kwestiach roszczeń terytorialnych na Morzu Południo-
wochińskim i Wschodniochińskim. Istotną rolę odegrała też zmiana percepcji zagro-
żenia ze strony Związku Radzieckiego. W drugiej połowie lat 80. XX w., po dojściu 
do władzy Michaiła Gorbaczowa i przyjęciu „nowego myślenia” w polityce zagra-
nicznej, stało się oczywiste, że niebezpieczeństwo ataku od północy przestało istnieć. 
Pozwoliło to Chinom przesunąć uwagę z obszarów lądowych na obszary morskie48. 

W XXI w. chińska strategia morska ulega dalszej modyfi kacji. Przywódcy chiń-
scy, mówiąc o potrzebie kontynuacji strategii aktywnej obrony na bliskich morzach 
wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi na obronę i operacje na dalekich morzach. 
Kiedy admirał Liu formułował strategię obrony na bliskich morzach mówił, że 
marynarka chińska będzie długo działać w obrębie pierwszej linii wysp. Sugerował 

46 W przypadku określania jej jako pokrywającej się z chińską wyłączną strefą ekonomiczną jej zasięg 
jest znacznie mniejszy, ponieważ wynosi 200 mil morskich od linii podstawowej.

47 U.S. Department of Defense, Joint Operational Access Concept (JOAC), Version 1.0, January 17, 
2012, s. 1.

48 Wprawdzie w literaturze specjalistycznej nie zwraca się na to uwagi, jednak wydaje się, że istotnym 
czynnikiem uzasadniającym akceptację nowej strategii było zakończenie prac III konferencji i przyjęcie 
konwencji o prawie morza w 1982 r., która przewidywała prawo do ustanawiania 200 milowej wyłącznej 
strefy ekonomicznej. Oznaczało to konieczność podjęcia działań dla zabezpieczenia jej przed nielegalnymi 
działaniami, jak choćby połowami rybaków innych państw czy dla ochrony interesów w przypadku sporów 
delimitacyjnych dotyczących granic tych stref.



215Zbrojenia morskie Chińskiej Republiki Ludowej

równocześnie, że rozwój gospodarki, postęp naukowy i technologiczny mogą stworzyć 
w dłuższym przedziale czasu szanse na wyjście poza pierwszą linię wysp i umożliwią 
działanie operacyjne na obszarach morskich znajdujących się w obrębie drugiej linii 
wysp. Ta druga linia wysp rozciąga się od północnej Japonii, poprzez Północne Wyspy 
Marianny, Guam do Indonezji.

Mapa 1. Zasięg pierwszej i drugiej linii wysp w strategii chińskiej

Źródło: Zob. http://www.international.gc.ca/arms-armes/isrop-prisi/research-recherche/intl_security-securite_int/Report-
-South_China_Sea.aspx (05.04.2013).

Strategia operacji na dalekich morzach, przy charakterystycznym braku określe-
nia ich granic, jest zapowiedzią obecności chińskiej na odległych akwenach przede 
wszystkim północno-zachodniego Pacyfi ku i Oceanu Indyjskiego. Oznacza decyzję 
budowania fl oty dalekomorskiej (błękitnych wód)49. Znajduje ona swój wyraz w pro-

49 R. Gerin, China Has Blue-water Navy Ambitions, http://apdforum.com/en_GB/article/rmiap/articles/
online/features/2013/01/29/china-b… (02.04.2013); K. Prasad, China’s Blue-Water Ambitions, The National 
Interest, http://nationalinterest.org/commentary/chinas-blue-water-ambitions-7157 (02.04.2013).
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gramie budowy kilku lotniskowców i grup bojowych, a także w tworzeniu tzw. sznura 
pereł, inwestycji w portową infrastrukturę szeregu państw na Oceanie Indyjskim, 
umożliwiającą w przyszłości bez tworzenia baz wojskowych, korzystanie z obsługi 
logistycznej50. Nie są jasne ramy czasowe realizacji tej strategii. Biorąc pod uwagę 
program budowy lotniskowców można przyjąć, że uzyskanie możliwości efektywnego 
prowadzenia operacji w obrębie drugiej linii wysp ma być osiągnięte do 2020 r. Nato-
miast zbudowanie fl oty dalekomorskiej to odległy cel, którego realizacja ma trwać 
do połowy XXI w. Chiny podkreślają jednak, że ich działania na rzecz tworzenia 
fl oty „błękitnych wód” nie stanowią wyzwania dla Stanów Zjednoczonych, a misje 
na dalekich morzach mają na celu wniesienie wkładu w budowę i umacnianie pokoju, 
zwalczanie piractwa i terroryzmu, udzielanie pomocy humanitarnej oraz podejmo-
wanie działań, w których ich udział wynikać może ze stałego członkostwa w Radzie 
Bezpieczeństwa51.

Naval Armaments of the People’s Republic of China
Summary

The People’s Republic of China has taken steps to modernize the naval forces, in response to 
rapid military development of navies of other world powers. Increasing military budget, which 
provides dynamic economic development of China, is the condition enabling modernization of 
the naval forces. The analysis presents directions, reasons, goals and effects of modernization 
of the Chinese naval forces and indicates its principal motives such as the question of Taiwan 
as well as territorial disputes in the South China Sea and the East China Sea. A particular chal-
lenge for development of the Chinese economy is protection of the sea lanes which allow secure 
trade and international communication.

50 Dotyczy to m.in. fi nansowania w wysokości 1 mld USD budowy portu w Hambantota na Sri Lance, 
portu w Pakistanie w pobliżu Cieśniny Ormuz oraz portu w Birmie. W literaturze odnotowuje się także 
podejmowanie współpracy z Malediwami i Seszelami.

51 B. Willis, Chinese Naval Modernization: A Change in National Security Strategy?, www.e-ir.
info/2013/02/02/Chinese-naval modernization-a –change-in-national-security-strategy (15.03.2013).
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NEGOCJOWANIE PROTOKOŁU Z KIOTO* 

Protokół z Kioto jest uzupełnieniem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu z 1992 r. Należy pamiętać, że jest to konwencja ramowa, ini-
cjująca rozwiązywanie globalnego problemu zmian klimatu i tworząca „ogólną archi-
tekturę” reżimu zmian klimatu1, jednak bez nakładania na państwa-strony zobowiązań 
w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych, a przecież tylko w ten sposób można 
zrealizować cel konwencji w postaci stabilizacji koncentracji gazów szklarniowych. 
Regulacje takie bywają metaforycznie nazywanymi „bez zębów”2. Z kolei w Protokole 
z Kioto, który został przyjęty w 1997 r. i wszedł w życie 16 lutego 2005 r., na grupę 
państw rozwiniętych, określonych w aneksie nr I do wymienionej konwencji, nało-
żono zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów szklarniowych. Cele te miały być 
zrealizowane w latach 2008–2012, a Protokół z Kioto po tym okresie miał być zastą-
piony nowym protokołem. Jednakże do końca 2012 r. nie udało się wynegocjować 
„następcy” Protokołu z Kioto, stąd też w czasie konferencji stron konwencji klima-
tycznej (COP-18) w Durbanie w 2012 r. podjęto decyzję o przedłużeniu jego obowią-
zywania do 2020 r. Oznacza to dodatkowy czas na wynegocjowanie nowych regulacji.

Protokół z Kioto jest więc reakcją społeczności międzynarodowej na globalny 
problem zmian klimatu i internacjonalizację zagrożeń z nim związanych3. Jest także 

* Wykorzystano fragmenty z książki: M. Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011, 
s. 486.

1 M. Betsill, Global Climate Change Policy: Making Progress or Spinning Wheels?, w: R. Axelrod, 
D. Downie, N.J. Vig (red.), The Global Environment: Institutions, Law and Policy, Washington D.C. 2005, 
s. 114.

2 O. Schachter, The Emergence of International Environmental Law, „Journal of International Affairs” 
1991, t. 44, s. 481 i nast.

3 Zob. J. Kukułka, Internacjonalizacja zagrożeń ekologicznych i ochrony środowiska człowieka, 
w: J. Kukułka (red.), Internacjonalizacja życia narodów i państw, Warszawa 1991; idem, Internacjona-
lizacja problemów ekologicznych a kształtowanie ładu międzynarodowego, w: E. Pałyga (red.), Ekologia 
społeczna i współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 1992.
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elementem instytucjonalizacji działań społeczności międzynarodowej na rzecz roz-
wiązywania tych problemów4.

Celem artykułu jest jednak analiza nie efektu końcowego negocjacji w postaci 
regulacji zawartych w Protokole z Kioto, lecz analiza procesu negocjacji, ich dynamiki, 
wyodrębnionych etapów, z jednoczesną próbą identyfi kacji interesów zaangażowanych 
podmiotów – głównie państw. Weryfi kacji poddano hipotezę, zgodnie z którą rozwiązy-
wanie globalnych problemów ekologicznych ze zmianami klimatu włącznie jest dyna-
micznym i coraz bardziej złożonym procesem, a wręcz „niekończącym się pasmem 
negocjacji”5. Przedmiot negocjacji, jakim są zmiany klimatu – ale i inne problemy ekolo-
giczne – tworzy wyzwanie dla procesu negocjacji, defi niowania interesów i kształtowa-
nia woli politycznej m.in. w postaci zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę, towa-
rzyszącą temu niepewność naukową i ciągle perspektywiczny charakter tych problemów. 

Przyjmując, że negocjacje Protokołu z Kioto były złożonym, dynamicznym pro-
cesem, w celu ich uporządkowania i jednocześnie uchwycenia dynamiki wyodręb-
niono trzy etapy, prowadzące do uzgodnienia tekstu tego dokumentu. Pierwszy to 
etap, w którym dominowało defi niowanie problemu, a dokładniej określanie zakresu 
spraw, które mają zostać uregulowane w protokole. Etap drugi, to defi niowanie intere-
sów państw i ich stanowisk. Z kolei etap trzeci to budowanie konsensusu politycznego 
potwierdzonego uzgodnionym tekstem Protokołu z Kioto.

 1. Etap defi niowania problemu

Protokół z Kioto jest instrumentem wykonywania celów określonych w konwencji kli-
matycznej. Etap defi niowania problemu nie dotyczył więc ponownej dyskusji w spra-
wie konsensusu naukowego i politycznego co do zmian klimatu jako poważnego pro-
blemu, który wymaga rozwiązania w ramach globalnej współpracy. Konsensus ten, 
mimo ciągłego występowania w dyskusjach argumentu niepewności naukowej, osią-
gnięto wcześniej, rozpoczynając negocjacje konwencji klimatycznej. Należy więc 
pamiętać, że proces defi niowania problemu służący inicjowaniu negocjacji Protokołu 
z Kioto, dokonywał się w ramach wcześniej osiągniętego konsensusu naukowego 
i politycznego, który umożliwił rozpoczęcie w 1991 r. negocjacji konwencji klima-
tycznej. Przedmiotem procesu defi niowania problemu negocjacji, prowadzących do 
przyjęcia Protokołu z Kioto, było więc określenie sposobów realizacji celów określo-
nych w konwencji klimatycznej.

Klimat polityczny w połowie lat 90. XX w. i stan nastrojów opinii publicznej 
nie sprzyjały rozpoczęciu negocjowania protokołu z Kioto. Najwyraźniej po Szczycie 

4 Zob. J. Kukułka, Pojęcie i istota instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych, w: idem (red.), 
Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Warszawa 1988.

5 S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 23.
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Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. wystąpiło „zmęczenie” problematyką eko-
logiczną ze zmianami klimatu włącznie. W kontekście tych ostatnich przyjęcie ramo-
wej konwencji, nie nakładającej na jej strony – włącznie z państwami rozwiniętymi – 
wiążących zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych nie kończyło 
sporów i gry interesów związanych z rozwiązywaniem globalnego problemu zmian 
klimatu. Co więcej, perspektywa przyjęcia takich zobowiązań wnosiła do dotych-
czasowej dyskusji dodatkową motywację artykulacji własnych, często sprzecznych 
interesów, tym bardziej że wyraźnie zaczęto się odwoływać do argumentu kosztów 
ekonomicznych redukcji emisji gazów szklarniowych. Dodatkowo, niejako „dyżurny” 
argument przeciwników wiążących zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów 
szklarniowych, pojawiał się argument niepewności naukowej6.

W warunkach takiego klimatu politycznego rozpoczynano wykonywanie celów 
konwencji i funkcjonowanie międzynarodowego reżimu zmian klimatu. Wymogiem 
formalnym było zorganizowanie pierwszej Konferencji Stron (Conference of Parties
– COP) w okresie roku od wejścia konwencji w życie. Jej głównym celem było przedys-
kutowanie perspektyw reżimu zmian klimatu. Niemcy, pełniące rolę lidera w negocjo-
waniu konwencji klimatycznej w rozwiązywaniu globalnego problemu zmian klimatu, 
zaproponowały zorganizowanie konferencji w Berlinie. Jej obrady zostały poprze-
dzone zorganizowaną w lutym 1995 r. w Nowym Jorku konferencją przygotowawczą. 

Konferencja w Berlinie (COP–1) była pierwszą Konferencją Stron, a więc głów-
nego organu decyzyjnego utworzonego na podstawie art. 7 konwencji klimatycz-
nej. Zorganizowano ją w dniach 28 marca–7 kwietnia 1995 r. Uczestniczyły w niej 
delegacje 170 państw. Wśród wielu tematów, będących przedmiotem negocjacji, był 
ten dotyczący adekwatności dotychczasowych zobowiązań państw-stron i dalszych 
działań w tym zakresie. Był to temat o istotnych implikacjach dla przyszłego proto-
kołu z Kioto. W czasie dyskusji zgodzono się co do tego, że zobowiązania określone 
w konwencji są niewystarczające do realizacji jej celu. Podjęcie w czasie dyskusji 
problemu wiążących zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych, 
stało się powodem sporów. Wystąpiły one przede wszystkim między państwami roz-
winiętymi i rozwijającymi się, ale także wewnątrz tych ostatnich, zwłaszcza między 
państwami eksporterami ropy naftowej i państwami AOSIS (Alliance of Small Island 
States). Te ostatnie proponowały redukcję emisji CO2 o 20% do 2005 r., przyjmując 
za bazowy rok 1990. Z kolei Stany Zjednoczone opowiadały się za przyjęciem zobo-
wiązań przez państwa rozwijające się, co chciały wykorzystać państwa eksportujące 
ropę naftową do zmobilizowania całości G-77 przeciwko tej propozycji. Nie udało się 
jednak tego osiągnąć. Państwa G-77 w czasie konferencji podzieliły się. Większość 
z nich – z wyłączeniem przede wszystkim państw-eksporterów ropy naftowej, weszła 

6 Szerzej zob. M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment, Lon-
don 1999, s. 44; M. Pietraś, Niepewność naukowa w decydowaniu politycznym, w: M. Marczewska-Rytko, 
S. Stępień (red.), Polska – Europa – świat. Prace politologiczne i historyczne, Lublin 2012.
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w skład tzw. grupy „zielonej”. Formułowały one pogląd, że zobowiązania określone 
w konwencji klimatycznej są nieadekwatne do realizacji jej celu. Opowiadały się więc 
za przyjęciem wiążących zobowiązań przez państwa rozwinięte, przy jednoczesnym 
braku takich zobowiązań ze strony państw rozwijających się7. Niezależnie od unika-
nia przyjęcia na siebie zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych, 
wymienione zachowanie państw rozwijających się oznaczało, że chyba po raz pierw-
szy większość z nich zaakceptowała zmiany klimatu jako poważny problem wymaga-
jący rozwiązania8. Zaś brak jednolitego stanowiska wszystkich państw nie powinien 
zaskakiwać. Stanowiska takiego nie reprezentowały także państwa rozwinięte. Zwo-
lennikiem przyjęcia wiążących zobowiązań redukcji emisji gazów szklarniowych były 
państwa członkowskie Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone i inne państwa grupy 
JUSCANNZ (koalicja państw: Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa 
Zelandia) z dystansem podchodziły do tej propozycji. Państwa te, zwłaszcza Stany 
Zjednoczone i Australia, opowiadały się także za przyjęciem zobowiązań przez pań-
stwa rozwijające się. 

Mimo zaprezentowanej w czasie COP-1 różnicy stanowisk dla procesu defi niowa-
nia problemu przyszłych negocjacji podstawowe znaczenie miał kompromis wyrażony 
przyjęciem tzw. Mandatu z Berlina9. Na jego podstawie państwa-strony konwencji 
klimatycznej zostały upoważnione do podjęcia negocjacji w sprawie przyszłych zobo-
wiązań redukcji emisji gazów szklarniowych10. 

W Mandacie z Berlina określono zasady, na podstawie których mają być prowa-
dzone negocjacje, służące wykonaniu wymienionej decyzji. Określono także zakres 
przedmiotowy tych negocjacji oraz reguły, które w czasie ich prowadzenia należy 
uwzględniać. Uznano, że klimat ma być chroniony dla obecnych i przyszłych gene-
racji, z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości oraz wspólnej, lecz zróżnicowanej 
odpowiedzialności. Jednoznacznie podkreślono, że to państwa rozwinięte są odpo-
wiedzialne za przyjęcie na siebie roli lidera w procesie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i ich negatywnym skutkom. 

Do kolejnych zasad prowadzenia negocjacji zaliczono – po pierwsze, uwzględnia-
nie specyfi cznych potrzeb państw rozwijających się o obszarach szczególnie wrażli-
wych na zmiany klimatu, państw o najniższym poziomie rozwoju oraz państw-ekspor-
terów paliw kopalnych, dla których przeciwdziałanie zmianom klimatu może powo-
dować negatywne konsekwencje. Po drugie, uwzględnianie uzasadnionej potrzeby 

7 Summary of the First Conference of the Parties for the Framework Convention on Climate Change, 
„Earth Negotiations Bulletin” 1995, t. 12, nr 21; M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol..., 
s. 47–49.

8 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 49.
9 The Berlin Mandate: Review of the Adequacy of Article 4, Paragraph 2 (a) and (b), of the Conven-

tion, Including Proposals Related to a Protocol and Decisions on Follow-up, Decision 1/CP.1, FCCC/
CP/1995/7/Add. 1.

10 Ibidem.
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państw rozwijających się do realizacji koncepcji rozwoju samopodtrzymującego i ogra-
niczania ubóstwa. Po trzecie, uznania faktu, że historycznie i współcześnie większa 
część globalnej emisji gazów szklarniowych pochodzi z państw rozwiniętych, a wiel-
kość emisji w państwach rozwijających się w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest 
wciąż relatywnie niewielka, lecz w przyszłości udział tych państw w globalnej emisji 
będzie wzrastał11. Zapis ten wydaje się być rodzajem kompromisu osiągniętego mię-
dzy państwami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Te ostatnie bowiem eksponowały 
historyczną odpowiedzialność państw rozwiniętych i relatywnie niski poziom własnej 
emisji w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co oznaczało podkreślanie, że przy-
czyną emisji gazów szklarniowych są przede wszystkim zachowania konsumpcyjne 
społeczeństw wysoko rozwiniętych. Z kolei państwa rozwinięte podkreślały zwięk-
szający się udział państw rozwijających się w globalnej emisji gazów szklarniowych, 
a stąd potrzebę włączania się do ponoszenia odpowiedzialności za obecne i przyszłe 
generacje. Po czwarte, uznanie, że globalny charakter zmian klimatu wymaga moż-
liwie najszerszej współpracy z udziałem wszystkich państw globu i reakcji w myśl 
zasady wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności, uwzględniającej możliwości 
oraz społeczno-ekonomiczne warunki poszczególnych państw. Po piąte, uwzględnienie 
wszystkich gazów szklarniowych oraz ich pochłaniaczy. Zapis ten wyraźnie odzwier-
ciedla ustępstwo państw Unii Europejskiej, które opowiadały się za uwzględnieniem 
trzech gazów szklarniowych, na rzecz Stanów Zjednoczonych, które opowiadały się 
za uwzględnianiem sześciu takich gazów. 

Do zakresu przedmiotowego negocjacji zaliczono – po pierwsze – wzmocnienie 
zobowiązań państw rozwiniętych, mających na celu wypracowanie polityk stabili-
zacji koncentracji gazów szklarniowych i instrumentów ich realizacji oraz określe-
nie skwantyfi kowanych celów redukcji antropogenicznej emisji gazów szklarniowych 
nie uwzględnionych w Protokole montrealskim z jednoczesnym określeniem czasu 
osiągnięcia tych celów do roku 2005, 2010 lub 2020. Po drugie, niewprowadzanie 
żadnych nowych zobowiązań dla państw niewymienionych w aneksie I, a więc roz-
wijających się, z wyjątkiem potwierdzenia zobowiązań już określonych dla tej grupy 
państw w art. 4.1. konwencji i ich wykonywania z uwzględnieniem koncepcji rozwoju 
samopodtrzymującego12. Po trzecie, określenie mechanizmów wymiany doświadczeń 
gromadzonych w wyniku realizacji narodowych polityk przeciwdziałania zmianom 
klimatu. Po czwarte, określenie mechanizmu przeglądu, weryfi kacji wykonywania 
uzgodnionych zobowiązań13.

Uzgodniono także, że w procesie negocjacji uczestniczące w nich państwa będą 
stosowały kilka procedur. Po pierwsze, będą odwoływały się do najlepszych dostępnych 
naukowych informacji i ocen na temat zmian klimatu i ich skutków, ze szczególnym 

11 Ibidem.
12 W. McKibbin, P. Wilkoxen, Climate Change Policy after Kyoto: A Blueprint for a Realistic 

Approach, Washington D.C. 2002, s. 42.
13 The Berlin Mandate: Review of…



222 Marek Pietraś

uwzględnieniem raportów Międzyrządowego Panelu Zmian Klimatu (IPCC). Po dru-
gie, w możliwie najwcześniejszym stadium negocjacji określenie na podstawie wcze-
śniejszej analizy i oceny działań i instrumentów państw wymienionych w aneksie I, 
które mogą przyczynić się do ograniczania i redukcji (limiting and reducing) gazów 
szklarniowych. Należy też podkreślić, że w przeciwieństwie do zapisu w konwencji, 
gdzie używano określenia „ograniczanie, limitowanie” (limiting), w Mandacie z Ber-
lina używane jest także określenie „redukcja”(reducing) gazów szklarniowych. Po 
trzecie, opowiedziano się za uwzględnieniem w procesie negocjacji ofi cjalnie przedło-
żonego przez koalicję państw AOSIS projektu protokołu. Po czwarte, określono termin 
zakończenia negocjacji nie później niż w czasie COP-3 w 1997 r.14

Należy dodać, że w COP-1 uczestniczyły także organizacje pozarządowe, próbu-
jące odgrywać aktywniejszą rolę i wywierać wpływ na negocjacje państw. Były jed-
nak sfrustrowane napotykanymi ograniczeniami w realizacji tych aspiracji. Próbowały 
więc wywierać wpływ na proces negocjacji, upubliczniając informacje m.in. na temat 
więzi grup interesów przeciwnych przyjmowaniu wiążących zobowiązań w sprawie 
redukcji emisji gazów szklarniowych z rządami państw. 

 2. Etap defi niowania interesów państw

Obrady COP-1 i przyjęcie Mandatu z Berlina – mimo istniejących sprzeczności inte-
resów – doprowadziły do osiągnięcia kompromisu w sprawie przyszłych negocja-
cji protokołu do konwencji klimatycznej, nazywanego później Protokołem z Kioto. 
Określono bowiem ich przedmiot i zasady prowadzenia negocjacji. Podjęto decyzję 
o utworzeniu struktury je organizującej. Stała się nią Grupa Doraźna w sprawie Man-
datu z Berlina (Ad Hoc Group on the Berlin Mandate – AGBM). Była ona – obok 
kolejnych Konferencji Stron (COP) – miejscem prowadzenia negocjacji i artykulacji 
często sprzecznych interesów państw i właściwych im grup. 

W Mandacie z Berlina zapisano, że proces negocjacji protokołu lub innego doku-
mentu, określającego wiążące zobowiązania państw-stron konwencji klimatycznej, 
powinien rozpocząć się bez zwłoki i być prowadzony jako sprawa pilna15. Pierw-
szą sesję negocjacji w ramach AGBM zwołano do Genewy w dniach 21–25 sierp-
nia 1995 r., a więc bez mała pięć miesięcy po zakończeniu COP-1 w Berlinie. Było 
to wydarzenie historyczne w funkcjonowaniu konwencji klimatycznej w tym sen-
sie, że inicjowało etap określania wiążących zobowiązań państw wymienionych 
w aneksie I w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych. W czasie obrad nie 
podjęto jednak istotniejszych decyzji, a już w sprawach proceduralnych wystąpiły 
konfl ikty interesów. Miarą sukcesu jest przyjęcie programu następnego spotkania. 

14 Ibidem.
15 Ibidem. 
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Uczestniczące w negocjacjach państwa nie były jednak w stanie wybrać członków
biura AGBM16. 

Ocena tego spotkania nie jest jednak jednoznaczna i uzależniona od wstęp-
nych opinii na temat jego charakteru i wynikających stąd oczekiwań. Dla jednych 
państw było to spotkanie o charakterze czysto organizacyjnym. Inne zaś oczekiwały 
niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji w sprawie wzmocnienia zobowiązań państw 
wymienionych w aneksie 1. Większość państw rozwiniętych opowiadała się za dłuż-
szym okresem wstępnych prac studyjnych i późniejszym rozpoczęciem negocjacji. 
Z kolei większość państw rozwijających się opowiadała się za jak najwcześniejszym 
podjęciem negocjacji, argumentując, że ich opóźnianie może ograniczać postęp w pro-
cesie realizacji celów konwencji i podważać jej wiarygodność. Podkreślały też, że 
informacje niezbędne do analizy i oceny stanu zmian klimatu już istnieją i są dostępne. 
Zgodzono się – jako wyraz osiągniętego kompromisu – na przygotowanie przez Sekre-
tariat kompilacji informacji istotnych dla wykonania Mandatu z Berlina i udostępnie-
nia ich w czasie drugiej sesji AGBM. W efekcie nie opóźniono, ale także nie przy-
spieszono procesu negocjacji17.

Drugą sesję AGBM zorganizowano w dniach 30 października–3 listopada 1995 r. 
także w Genewie. Przedmiotem negocjacji były m.in. takie tematy, jak: wzmocnienie 
zobowiązań określonych dla państw wymienionych w aneksie I konwencji; polityki 
i instrumenty realizacji celu konwencji; określenie w procentach wielkości redukcji 
emisji gazów szklarniowych i czasu realizacji tego celu18. 

Głównym przedmiotem negocjacji były wiążące, określone w procentach, zobo-
wiązania państw rozwiniętych wymienionych w aneksie I w sprawie redukcji emisji 
gazów szklarniowych. Wyraźnie widoczne stawały się sprzeczne interesy poszcze-
gólnych grup państw. Stany Zjednoczone i Unia Europejska przedstawiły propozy-
cje przyszłego protokołu. Te pierwsze opowiedziały się za grupowymi, skumulowa-
nymi celami redukcji emisji gazów szklarniowych, bez wskazania roku, w którym 
mają być osiągnięte. Opowiedziały się za możliwością dzielenia się zobowiązaniami 
przez strony konwencji. Za propozycją Stanów Zjednoczonych lub jej elementami 
opowiedziało się kilka państw: Polska, Szwajcaria, Rosja, Norwegia, Japonia, Kanada 
i Australia. Amerykanie eksponowali także perspektywę zwiększenia emisji gazów 
szklarniowych przez państwa rozwijające się19. Z kolei Unia Europejska opowiedziała 
się za wiążącymi zobowiązaniami państw określonych w aneksie I z jednoczesną 
możliwością dobrowolnych zobowiązań państw niewymienionych w aneksie I. Pro-
ponowała także przygotowanie listy polityk i instrumentów służących realizacji celów 

16 Report of the Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, „Earth Negotiations Bulletin” 1995, t. 12, 
nr 22.

17 Ibidem.
18 Report of the Second Session of the Ad Hoc Group of the Berlin Mandate, 30 October – 3 November 

1995, „Earth Negotiations Bulletin” 1995, t. 12, nr 24.
19 Ibidem.
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konwencji, które można by zmieniać w czasie. Opowiadała się za wiążącymi i niewią-
żącymi zobowiązaniami, a więc za elastycznością podejmowanych działań. Chociaż 
opowiadała się za wiążącymi, procentowo określonymi celami redukcji, nie propono-
wała ich struktury. 

Wizję preferowanych rozwiązań redukcji emisji gazów szklarniowych przedsta-
wiły państwa AOSIS, państwa OPEC, Chiny i inne państwa rozwijające się. Te pierw-
sze przede wszystkim podtrzymywały rozwiązania zawarte w przedłożonym – jesz-
cze przed COP-1 w Berlinie – projekcie protokołu. Jednoznacznie opowiadały się 
za wiążącymi celami redukcji emisji gazów szklarniowych dla państw wymienio-
nych w aneksie I. W czasie drugiej sesji AGBM dodatkowo zaproponowały utworze-
nie organu pomocniczego, który doradzałby państwom rozwiniętym (aneks I), jakie 
rozwiązania stosować, aby wykonać zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów 
szklarniowych. Z kolei państwa OPEC, Chiny i niektóre państwa rozwijające się opo-
wiedziały się za wzmocnieniem mechanizmu weryfi kacji wykonywania zobowiązań 
określonych w konwencji i przyszłych protokołach do niej. Cel tych propozycji nie jest 
jednoznacznie jasny. Wydaje się jednak, że chodziło o opóźnienie procesu negocjo-
wania przyszłego protokołu do konwencji klimatycznej. Poza tym państwa – zwłasz-
cza OPEC – odwoływały się do braku pewności naukowej20. Argumentacja ta wyraź-
nie służyła zapobieganiu jakimkolwiek działaniom, mającym na celu redukcję emisji 
gazów szklarniowych. Należy pamiętać, że działo się to w okresie oczekiwania na 
publikację drugiego raportu IPCC, który ukazał się w grudniu 1995 r. Najwyraźniej 
dla państw OPEC, Chin i niektórych państw rozwijających się oczekiwanie na publi-
kację tego raportu stało się taktyką opóźniania procesu negocjacji. Potwierdziła to 
reakcja państw OPEC, ale i Rosji oraz Australii na publikację raportu i zawarte w nim 
wyraźne stwierdzenie, że dostrzegalny jest wpływ ludzi na zmianę klimatu globu21. 
Wymienione państwa były przeciwne uznaniu konkluzji raportu za podstawę nego-
cjacji w ramach AGBM.

Trzecia sesja negocjacji została zwołana w dniach 5–8 marca 1996 r. także 
w Genewie. Jej wyróżnikiem było przedłożenie przez uczestniczące w negocjacjach 
państwa kilku nowych propozycji dotyczących przede wszystkim zobowiązań państw 
wymienionych w aneksie I. Niemcy zaproponowały możliwość osiągnięcia wyzna-
czonych dla poszczególnych państw celów redukcji emisji gazów szklarniowych 
w dwóch etapach. Dyskutowano także możliwość dzielenia się przez państwa roz-
winięte (aneks I) swoimi nowymi zobowiązaniami. Problemem podnoszonym przez 
państwa rozwijające się był wpływ działań i instrumentów stosowanych w celu prze-
ciwdziałania zmianom klimatu na rozwój wymiany handlowej, a dokładniej na jego 
ograniczanie. Kontrowersje budziły proponowane przez Stany Zjednoczone mecha-
nizmy elastyczności, chociażby w postaci handlu prawami emisji czy wspólnego 

20 Ibidem.
21 IPCC Second Assessment…, http://www.iisd.ca/vol12 (14.09.2014).
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wykonywania zobowiązań. Japonia opowiedziała się za umieszczeniem w przyszłym 
protokole mechanizmu wspólnego wykonywania projektów (joint implementation), co 
krytykowały państwa koalicji OASIS. 

Ważnym wydarzeniem i wydawało się, że dobrym prognostykiem dla dalszych 
negocjacji, była zmiana przez Stany Zjednoczone ich wcześniejszego krytycznego 
stanowiska wobec ustaleń drugiego raportu IPCC. Państwo to zapowiedziało także 
przedstawienie nowego stanowiska w sprawie negocjowanego protokołu do konwencji 
klimatycznej w czasie zbliżającej się drugiej Konferencji Stron – COP-222.

Druga Konferencja Stron – COP-2 odegrała istotną rolę w negocjowaniu wią-
żących zobowiązań redukcji emisji gazów szklarniowych przez państwa wymie-
nione w aneksie I konwencji klimatycznej. Zorganizowano ją w Genewie w dniach 
8–19 lipca 1996 r. Uczestniczyło w niej około 1500 osób, reprezentujących rządy 
państw, organizacje międzyrządowe oraz ekologiczne organizacje pozarządowe23.

W czasie dyskusji utrzymywały się istniejące różnice stanowisk między poszcze-
gólnymi grupami państw. Mimo to wydaje się, że szczególnie istotne w kontekście 
porozumienia osiągniętego w grudniu 1997 r. w Kioto, były dwa sygnały polityczne. 
Pierwszym była znacząca zmiana stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie wią-
żących zobowiązań redukcji emisji gazów szklarniowych przez państwa wymie-
nione w aneksie I, a drugim – przyjęta w czasie sesji ministerialnej Deklaracja
Ministerialna z Genewy. 

Szczególnie ważnym wydarzeniem w czasie obrad drugiej Konferencji Stron 
w Genewie była zmiana stanowiska Stanów Zjednoczonych, które po raz pierwszy 
w czasie „negocjacji klimatycznych” zadeklarowały gotowość zaakceptowania praw-
nie wiążących zobowiązań służących wykonaniu Mandatu z Berlina. Decyzja ta była 
bardzo istotna dla dalszego przebiegu negocjacji, gdyż odbierała wielu państwom
– „zasłaniającym się” stanowiskiem Stanów Zjednoczonych – pretekst do unikania 
przyjęcia wiążących zobowiązań. Stojący na czele delegacji USA Tim Wirth, ówcze-
sny zastępca sekretarza stanu, opowiedział się za intensywnymi negocjacjami między-
narodowymi, opartymi na realistycznych, weryfi kowalnych i wiążących średnioter-
minowych celach redukcji. Podkreślał, że nauka wzywa do podjęcia pilnych działań. 
Podkreślał też jednocześnie, że Stany Zjednoczone preferują rozwiązania, odwołu-
jące się do mechanizmów rynkowych, a więc działań elastycznych. Język ten nie był 
używany przez negocjatorów USA kilka miesięcy wcześniej24. Za prawnie wiążą-
cymi zobowiązaniami opowiedziała się także Unia Europejska, jednak z dystansem 
odnosząc się do mechanizmów rynkowych. Rosja i Australia – jako jedyne państwa 

22 Report of the Third Session of the Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, 5–8 March 1996, „Earth 
Negotiations Bulletin” 1996, t. 12, nr 27.

23 Summary of the Second Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change, 
8–19 July 1996, „Earth Negotiations Bulletin” 1996, t. 12, nr 38.

24 Zob. S. Oberthür, H. Ott, The Kyoto Protocol. International Climate Policy for the 21st Century, 
Berlin 1999, s. 52
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wymienione w aneksie I – były przeciwne propozycjom Stanów Zjednoczonych, zaś 
Japonia się wahała25. 

Ważnym sygnałem politycznym była także Deklaracja Ministerialna z Genewy 
(The Geneva Ministerial Declaration). Przyjęto ją w czasie sesji ministerialnej. 
Uczestniczące w niej państwa, chociaż nie wszystkie, zaakceptowały ten dokument. 
Po pierwsze, zaakceptowały ustalenia drugiego raportu IPCC. Uznano je za – w owym 
czasie – najbardziej wszechstronne i autorytatywne opinie o stanie wiedzy na temat 
zmian klimatu, ich skutkach i dostępnych opcjach reagowania. Podkreślono i – można 
przyjąć, że zaakceptowano – zawartą w drugim raporcie IPCC uwagę o dostrzegalnym 
wpływie ludzi na klimat globu26. Jest to ważne stwierdzenie w kontekście ciągle pod-
noszonego argumentu niepewności naukowej. Można je bowiem traktować jako próbę 
osiągnięcia politycznego konsensusu w sprawie ograniczenia znaczenia tego argu-
mentu w prowadzonych negocjacjach. Po drugie, wyraźnie stwierdzono, że znacząca 
redukcja netto emisji gazów szklarniowych jest możliwa pod względem technicz-
nym i wykonalna pod względem gospodarczym. Niezbędne są jednak działania przy-
spieszające rozwój nowoczesnych technologii i ich transfer w skali globu. Ta ostat-
nia uwaga wydaje się jednoznacznym wyjściem naprzeciwko oczekiwaniom państw 
rozwijających się. Po trzecie, wyrażono przekonanie, że ustalenia zawarte w drugim 
raporcie IPCC oznaczają, że wzrost koncentracji gazów szklarniowych w atmosferze 
będzie powodował niebezpieczną ingerencję w system klimatu. Może to spowodować 
wzrost temperatury globu. Po czwarte, wyraźnie potwierdzono wiodącą rolę państw 
wymienionych w aneksie I, a więc państw rozwiniętych, w zmianie długotermino-
wych tendencji emisji gazów szklarniowych w myśl zasady wspólnej, lecz zróżnico-
wanej odpowiedzialności. Po piąte, opowiedziano się za przyśpieszeniem negocjacji 
i prac nad tekstem protokołu lub innego prawnie wiążącego instrumentu, który będzie 
gotowy do przyjęcia w czasie trzeciej Konferencji Stron. Po szóste, z uznaniem odnie-
siono się do działań tych państw rozwijających się, które rozpoczęły wykonywanie 
zobowiązań określonych dla nich w konwencji klimatycznej. Szczególnie wyekspo-
nowano fakt złożenia pierwszych narodowych sprawozdań27. Uwagi te wydają się być 
symbolicznym „dowartościowaniem” wysiłków tej grupy państw i rodzajem zachęty 
do dalszych działań.

Zapisy Deklaracji Ministerialnej z Genewy spotkały się jednak ze sprzeciwem 
16 państw oraz organizacji pozarządowych. Wśród sprzeciwiających się państw byli 
przede wszystkim producenci ropy naftowej, przeciwni redukcji emisji gazów szklar-
niowych, niezależnie od tego przez kogo podejmowanej. Z kolei organizacje pozarzą-
dowe sprzeciwiały się przyjęciu deklaracji, uważając jej postanowienia za zbyt zacho-
wawcze. Ich zdaniem, niezbędna jest redukcja emisji gazów szklarniowych znacząco 

25 Zob. M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 53
26 The Geneva Ministerial Declaration, FCCC/CP/1966/15/Add. 1
27 Ibidem.



227Negocjowanie Protokołu z Kioto

poniżej poziomu w 1990 r. W konsekwencji sprzeciwów – przede wszystkim państw – 
deklarację w istocie przyjęto do wiadomości, co osłabiało znaczenie zawartych w niej 
zapisów. Nie można jednak pominąć faktu, że zdecydowana większość państw uczest-
niczących w COP-2 opowiedziała się za przyjęciem wiążących celów redukcji emisji 
gazów szklarniowych przez państwa rozwinięte. Był to wyraźny sygnał, dla negocjacji 
w ramach AGBM oraz COP-3, że mimo istniejącej opozycji, większość państw-stron 
konwencji jest zainteresowana wykonaniem Mandatu z Berlina28. Stworzyło to prze-
słanki rozpoczęcia w procesie negocjacji etapu budowania konsensusu politycznego 
i jego osiągnięcia w czasie COP-3. Podjęto bowiem decyzję o zorganizowaniu trzeciej 
Konferencji Stron w Kioto w Japonii w dniach 1–12 grudnia 1997 r.29

 3. Etap budowania konsensusu politycznego

Po zakończeniu obrad COP-2 w Genewie negocjacje przyszłego Protokołu z Kioto 
kontynuowano w ramach kolejnych sesji AGBM. Czwarta sesja była częścią obrad 
COP-2. Sesja piąta została zorganizowana w dniach 9–13 grudnia 1996 r. tradycyj-
nie już w Genewie. Przedmiotem dyskusji było 14 propozycji przedłożonych przez 
poszczególne państwa-strony lub ich grupy, a mające służyć realizacji celów konwen-
cji klimatycznej. Dla dalszego prowadzenia negocjacji istotne znaczenie miała decy-
zja zawarta w konkluzjach sesji, na podstawie której Sekretariat został zobowiązany 
do przygotowania „ramowej kompilacji” dotychczasowych propozycji. Stworzyło to 
przesłanki przygotowania projektu przyszłego protokołu30. 

Podstawę negocjacji w czasie szóstej sesji AGBM stanowiła wymieniona 
„ramowa kompilacja” dotychczasowych propozycji przygotowana przez Sekretariat. 
Sesję zorganizowano w dniach 3–7 marca 1997 r. w Bonn po raz pierwszy w siedzi-
bie Sekretariatu konwencji klimatycznej. W czasie jej prac w celu zbliżenia stanowisk 
uczestniczących w negocjacjach państw zorganizowano m.in. obrady okrągłego stołu. 
Przede wszystkim jednak skoncentrowano się na „ramowej kompilacji” tekstu i jego 
„prostowaniu” i „odchudzaniu” w celu eliminowania powtarzających się propozycji. 
Przedmiotem intensywnej dyskusji była propozycja Unii Europejskiej o 15% redukcji 
„koszyka” gazów szklarniowych do 2010 r., przyjmując za podstawę obliczania wiel-
kość emisji w roku bazowym 1990. Pojawiły się także inne propozycje, co w istocie 
oznaczało konieczność przyspieszenia negocjacji w wielu podstawowych sprawach. 
Ciągle obecny był w dyskusji argument niepewności naukowej. Jak podkreślił jeden 

28 L. Hsin-Hiang Hsu, Institutional Bargaining for the Climate Regime: The Process and Its Dynamics, 
http://www.lumes.lu.se/database/alumni/03.04/theses/hsu_hsin-chiang_Lukas.pdf, s. 24 (1.09.2014).

29 Date and Venue of the Third Session of the Conference of Parties, Decision 1/CP.2,FCCC/
CP/1996/15/Add. 1.

30 Report of the Meetings of the Subsidiary Bodies of the UN Framework Convention on Climate 
Change, 9–18 December 1996, „Earth Negotiations Bulletin” 1996, t. 12, nr 39.
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z uczestników negocjacji, w czasie sesji niekoniecznie wyeliminowano określoną 
liczbę złożonych propozycji, lecz przede wszystkim je poprawiono i uporządkowano. 
Oznaczało to, że państwa-strony obstawały przy sprzecznych propozycjach. Szcze-
gólnie było to widoczne w relacjach transatlantyckich w odniesieniu do propozycji 
wielkości procentowej redukcji emisji gazów szklarniowych i harmonogramu jej reali-
zacji. Państwa rozwijające krytycznie oceniały eksponowane przez Stany Zjednoczone 
propozycje handlu prawami emisji i mechanizmu wspólnego wykonywania projektów 
mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Obawiały się, zwłaszcza pań-
stwa OPEC, ekonomicznych skutków działań i stosowanych instrumentów służących 
realizacji celów konwencji klimatycznej, a stąd domagały się kompensacji ewentual-
nych kosztów. Mimo utrzymujących się rozbieżności stanowisk dla dalszego przebiegu 
negocjacji istotne było upoważnienie przewodniczącego AGBM do przygotowania 
projektu tekstu konwencji31. 

Negocjacje kontynuowano w czasie siódmej sesji AGBM, którą zorganizowano 
w dniach 28 lipca–7 sierpnia 1997 r. w Bonn. Dyskusja była prowadzona w ramach 
czterech grup tematycznych: (a) do spraw wykonywania zobowiązań określonych 
w art. 4.1. konwencji klimatycznej; (b) do spraw polityk i instrumentów ich realiza-
cji; (c) do spraw procentowo ujętych wielkości ograniczania i redukcji emisji gazów 
szklarniowych; (d) do spraw instytucji i dalszych negocjacji. Każda z grup przygo-
towała tekst, w którym wszystkie paragrafy mogły być przedmiotem dalszych nego-
cjacji. Nastąpiło zbliżenie stanowisk Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ta 
pierwsza dała do zrozumienia, że jest gotowa zaakceptować preferowane przez USA 
mechanizmy elastyczności z handlem prawami emisji. Z kolei te ostatnie sygnalizo-
wały gotowość zaakceptowania międzynarodowo zróżnicowanych celów redukcji emi-
sji gazów szklarniowych, jednak bez formalnej akceptacji konkretnych celów redukcji. 
Zgodzono się także co do potrzeby redukcji wielu gazów szklarniowych, a nie tylko 
CO2. Unia Europejska, aspirująca do roli lidera w procesie negocjacji, nie otrzymy-
wała wsparcia państw rozwijających się zorganizowanych w ramach G-77 i współ-
działających z nimi Chin. Potwierdzeniem był brak akceptacji dla propozycji redukcji 
emisji gazów szklarniowych o 15% do 2010 r., przyjmując za podstawę obliczania 
wielkość emisji w 1990 r.32 Osiągnięto postęp w dalszym „odchudzaniu” projektu tek-
stu protokołu ze sprzecznych propozycji. Redukcję liczby propozycji problemów do 
negocjacji uznawano nawet za miarę sukcesu tej sesji AGBM33. 

Ostatnią, ósmą sesję AGBM przed fi nalną rundą negocjacji w czasie COP-3 
w Kioto zorganizowano w dniach 22–31 października 1997 r. w Bonn. Podstawę 

31 Report of the Sixth Session of the Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, 3–7 March 1997, „Earth 
Negotiations Bulletin” 1997, t. 12, nr 45.

32 Report of the Meetings of the Subsidiary Bodies to the Framework Convention on Climate Change, 
28 July–7 August 1997, „Earth Negotiations Bulletin” 1997, t. 12, nr 55.

33 Report of the Beetings of the FCCC Subsidiary Bodies, 20–31 October 1997, „Earth Negotiations 
Bulletin” 1997, t. 12, nr 66.
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dyskusji stanowił tekst projektu przyszłego protokołu przygotowany przez przewod-
niczącego AGBM. Uczestniczące w sesji delegacje spotykały się na obradach plenar-
nych oraz na sesjach wymienionych wcześniej czterech zespołów roboczych. Najwy-
raźniej w oczekiwaniu na fi nalną rundę negocjacji zaplanowanych w czasie COP-3 
w Kioto państwa-strony postanowiły nie zmieniać wcześniejszych stanowisk i nie 
czynić ustępstw. Co więcej, Stany Zjednoczone – najwyraźniej pod wpływem uchwa-
lenia 25 lipca 1997 r. przez Senat rezolucji Byrda–Hagela34 – zaczęły domagać się 
znaczącego udziału w negocjacjach państw rozwijających się. Reakcja tych ostatnich 
była jednoznaczna i natychmiastowa. G-77 i Chiny wręcz demonstracyjnie dystanso-
wały się od wszystkiego, co mogło oznaczać zobowiązania w sprawie redukcji emi-
sji gazów szklarniowych. Co więcej, zauważalne stały się elementy wręcz regresu 
odnośnie do wcześniej osiągniętego poziomu zbieżności stanowisk. Unia Europej-
ska, naciskając na przyjęcie przez Stany Zjednoczone bardziej ambitnych zobowiązań 
w zakresie redukcji emisji gazów szklarniowych, wycofała wcześniejsze poparcie dla 
handlu prawami emisji. W jednym z komentarzy ósmą sesję AGBM porównano do 
teatru improwizacji, gdzie od wiodących aktorów oczekuje się wymyślenia scen koń-
cowych zanim otrzymają scenariusz sceny pierwszej35. Taki stan negocjacji sprawił, że 
po zakończeniu sesji rozpoczęto intensywny dialog dyplomatyczny przede wszystkim 
między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Japonią i niektórymi państwami 
rozwijającymi się. Tworzyło to przedsmak „batalii” politycznej, która miała się roze-
grać w czasie COP-3 w Kioto.

Trzecia Konferencja Stron konwencji klimatycznej (COP-3) została zorganizo-
wana w Kioto. Była zwieńczeniem negocjacji trwających na podstawie Mandatu z Ber-
lina od 1995 r. Obrady były zaplanowane na 1–10 grudnia 1997 r., lecz zakończono je 
11 grudnia. Przed obradami konferencji 30 listopada zwołano specjalne, nieformalne, 
niejako reaktywowane spotkanie ósmej sesji AGBM. Jego celem było kontynuowanie 
dyskusji i osiągnięcie porozumienia w sprawie tzw. pochłaniaczy oraz kwestii procedu-
ralnych dotyczących konferencji, w której uczestniczyło ponad 10 tys. osób, reprezen-
tujących rządy państw-stron, organizacje międzyrządowe i organizacje pozarządowe36. 

Była to największa konferencja o tematyce ekologicznej od czasu Szczytu Ziemi 
w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Delegacja Stanów Zjednoczonych liczyła ponad 

34 25 lipca 1997 r. Senat uchwalił stosunkiem głosów 95:0 rezolucję zaproponowaną przez dwóch 
senatorów Roberta Byrda i Chucka Hagela. Określono w niej warunki, na podstawie których Stany Zjed-
noczone mogłyby się stać sygnatariuszem umowy międzynarodowej w sprawie redukcji emisji gazów 
szklarniowych. Stwierdzono w niej, że nie powinny one stać się sygnatariuszem jakiegokolwiek protokołu 
do konwencji klimatycznej, który zawierałby zobowiązanie w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych, 
chyba że to samo uczyniłyby państwa rozwijające się. Byrd-Hagel Resolution, 105th Congres, 1st session 
S.RES. 98, http://www.nationalcenter.org/KyotoSenate. html (14.09.2014).

35 Report of the Meetings of the FCCC Subsidiary Bodies, 20–31 October 1997, „Earth Negotiations 
Bulletin” 1997, t. 12, nr 66.

36 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change, 1–11 December 1997, „Earth Negotiations Bulletin” 1997, t. 12, nr 76.
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100 osób. Jednakże w przeciwieństwie do konferencji w Rio de Janeiro dotyczyła 
czegoś zupełnie innego niż kreowanie wizji globalnej polityki ekologicznej. W Kioto 
przedmiotem negocjacji było bowiem przyjęcie przez część uczestniczących w niej 
państw konkretnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów szklarniowych 
i polityk temu celowi służących37.

Prowadzone w czasie COP-3 negocjacje w Kioto w ramach rozmów plenarnych, 
grup roboczych i spotkań nieformalnych dotyczyły całości treści protokołu. W nego-
cjacjach tych uczestniczyły wszystkie państwa-strony. Szczególne jednak znaczenie 
miały negocjacje prowadzone między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. 
Te dwa podmioty należały do kluczowych „graczy”. Kontrowersje lub uzgodnienia 
między nimi miały z reguły podstawowe znaczenie dla wyników negocjacji, chociaż 
w zależności od problemu negocjacji włączały się do nich inne państwa, w szczegól-
ności Japonia, Australia, Chiny, niektóre państwa rozwijające się, a spośród państw 
eksporterów ropy naftowej szczególnie aktywna była Arabia Saudyjska. Kontrowersje, 
a nawet sprzeczne stanowiska dotyczyły głównie następujących zagadnień: (a) zakresu 
gazów szklarniowych podlegających redukcji, (b) wielkości redukcji emisji gazów 
szklarniowych, (c) działań i instrumentów służących łagodzeniu zmian klimatu, 
(d) problemu tzw. pochłaniaczy, (e) mechanizmów elastyczności. Są to problemy 
o podstawowym znaczeniu dla postanowień konwencji klimatycznej, a osiągnięcie 
kompromisu w sprawach spornych wpłynęło na ostateczną treść protokołu.

Po pierwsze, przedmiotem sporu przede wszystkim między Unią Europejską 
i Stanami Zjednoczonymi był zakres gazów szklarniowych, które powinny podle-
gać redukcji przez państwa wymienione w aneksie I. Za główne gazy szklarniowe 
uznawano CO2, metan i N2O. Trzy inne tzw. przemysłowe gazy śladowe zwracały 
coraz większą uwagę środowisk naukowych i w konsekwencji polityków z powodu 
wzrastającej emisji i długiego okresu utrzymywania się w atmosferze. Zaliczano do 
nich fl uorowęglowodory, perfl uorowęglowodory oraz sześciofl uorek siarki. Stany 
Zjednoczone opowiadały się za podejściem szerokim, uwzględniającym wszystkie 
z sześciu wymienionych gazów. Unia Europejska opowiadała się zaś za uwzględ-
nieniem trzech głównych gazów szklarniowych, obawiając się, że stanowisko Sta-
nów Zjednoczonych może być próbą uniknięcia angażowania się w redukcję emi-
sji gazów, które głównie przyczyniają się do efektu cieplarnianego i zmian klimatu, 
zwłaszcza CO2

38. Podobnie Japonia obawiała się, że większa liczba gazów szklarnio-
wych będzie utrudniała weryfi kację wykonywania przez poszczególne państwa przy-
jętych zobowiązań. Zgodzono się jednak na łączne uwzględnienie szerszego spektrum 
gazów szklarniowych. Uznano, że wykluczenie niektórych gazów powodujących efekt 

37 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 61.
38 Ibidem, s. 72; M. Schreurs, The Climate Change Divide. The European Union, the United States 

and the Future of the Kyoto Protocol, w: N.J. Vig, M.G. Faure (red.), Green Giants? Environmental Poli-
cies of the United States and the European Union, Cambridge 2004, s. 215.
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cieplarniany, osłabiałoby skuteczność protokołu jako instrumentu przeciwdziałania
zmianom klimatu39.

Po drugie, istotnym problemem spornym w negocjacjach między Unią Europejską 
i Stanami Zjednoczonymi była wielkość redukcji emisji gazów szklarniowych. Jed-
nym z fundamentalnych było pytanie, czy dla państw uprzemysłowionych dokony-
wać jednakowych procentowo redukcji w stosunku do roku bazowego 1990, czy też 
je różnicować. Za takim rozwiązaniem opowiadały się Stany Zjednoczone, w których 
emisja gazów szklarniowych w przeliczeniu na głowę mieszkańca w latach 90. XX w. 
była prawie dwa razy wyższa niż w pozostałych państwach OECD, obawiały się, że 
wobec nich będzie formułowane oczekiwanie większej redukcji niż wobec pozostałych 
państw. Badania naukowe wykazały jednak, że poszczególne państwa będą ponosiły 
różne koszty redukcji emisji, a stąd istniała obawa, że porozumienie może zostać osią-
gnięte na najniższym z możliwych poziomie, w myśl zasady równania do możliwości 
najsłabszego. Pojawił się więc problem kryterium różnicowania wielkości redukcji, 
bowiem państwa z reguły proponowały rozwiązania korzystne dla nich, ale już nie-
koniecznie dla przeciwdziałania zmianom klimatu40.

Unia Europejska opowiadała się za już od kilku sesji negocjacji w ramach AGBM 
za łączną redukcją 15% dla państw rozwiniętych, ale nie dla wszystkich w jednako-
wym stopniu. W ramach UE zaproponowano rozwiązanie określane mianem „bańki”41. 
W ramach niego określono indywidualne cele redukcji dla poszczególnych państw, 
tak aby średnia dla UE wyniosła 15%. Kilku państwom członkowskim o niższym 
poziomie rozwoju, takim jak Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia zaproponowano 
nawet zwiększenie emisji gazów szklarniowych. Jednak kilku innym, jak Niemcy, 
Wielka Brytania, Dania, Austria zalecono dokonać głębokich redukcji. Rozwiązanie 
takie uzasadniano tym, że Unia Europejska jest jednostką polityczną. Stany Zjed-
noczone, Japonia i inne państwa uznały takie rozwiązanie za niekorzystne z punktu 
widzenia konkurencyjności ich gospodarek. Wobec sprzeciwu UE zaakceptowała zróż-
nicowane wielkości redukcji emisji gazów szklarniowych przez poszczególne państwa 
członkowskie w zależności od ich struktur gospodarczych i stosowanych rozwiązań 
w zakresie energetyki. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w marcu 1997 r. Zgo-
dzono się, że redukcji o 25% w stosunku do roku bazowego 1990 mają dokonać 
Niemcy, Dania i Austria, zaś Luksemburg o 30%. Z kolei państwa Europy południo-
wej mogły zwiększyć emisję42. W wyniku negocjacji uzgodniono, że średnia wielkość 
redukcji emisji dla ówczesnej Unii Europejskiej wyniesie 8% w stosunku do roku 
bazowego, zaś dla Stanów Zjednoczonych 7%.

39 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change, 1–11 December 1997, „Earth Negotiations Bulletin” 1997, t. 12, nr 76. 

40 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 84–85
41 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework…
42 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 85; M. Schreurs, The Climate Change 

Divide..., s. 215. 
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Istotnym problemem negocjacji i sporu była skala czasu, w której zobowiązania 
miały zostać zrealizowane. Unia Europejska opowiadała się za precyzyjnym określe-
niem konkretnej daty. Stany Zjednoczone uważały zaś, że niezbędne jest elastyczne 
ujęcie, polegające na określeniu przedziału czasu, w którym zobowiązanie ma zostać 
zrealizowane. Argumentowały, że wielkość emisji w poszczególnych latach może pod-
legać fl uktuacji, a stąd konkretna data byłaby arbitralnym rozstrzygnięciem. Propo-
nowały więc, aby był to okres pięciu lat. Unia Europejska i Japonia zaakceptowały 
logikę argumentacji Stanów Zjednoczonych jeszcze w czasie sesji poprzedzających 
negocjacje w Kioto. Zaczęto nawet używać określenia „okres zobowiązań” (commit-
ment period). Przedmiotem sporu było jednak określenie tego okresu. Unia Europejska 
była zwolennikiem jak najwcześniejszego wykonania zobowiązań w zakresie redukcji 
emisji gazów szklarniowych, preferując początek okresu zobowiązań w 2005 r. Stany 
Zjednoczone były przeciwne wykonywaniu zobowiązań wcześniej niż przed 2010 r. 
W wyniku negocjacji jako okres zobowiązań zaakceptowano lata 2008–201243.

Po trzecie, działania i instrumenty służące łagodzeniu zmian klimatu były przed-
miotem sporu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Zobowiązanie do 
określenia ich zawarto w Mandacie z Berlina. Chodzi o każdy rodzaj działań podej-
mowanych przez państwa-strony, przyczyniających się do redukowania emisji gazów 
szklarniowych lub wzmocnienia zdolności ich pochłaniania przez pochłaniacze. 
Działania te mogą jednak powodować negatywne konsekwencje dla konkurencyjno-
ści gospodarek poszczególnych państw. Nie bez powodu więc w czasie negocjacji 
wystąpiło zderzenie preferencji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ta pierw-
sza opowiadała się za szerokim spektrum działań i mechanizmów, z których niektóre 
byłyby obligatoryjne. Stany Zjednoczone były zaś za ograniczaniem interwencjonizmu 
państwa i stosowaniem jak największej liczby mechanizmów rynkowych nazywanych 
mechanizmami elastyczności, jak handel prawami emisji czy wspólne wykonywanie 
zobowiązań44. Stanowisko to wspierały państwa rozwijające się, zwłaszcza eksporte-
rzy ropy naftowej, obawiające się negatywnych skutków dla ich gospodarek działań 
ograniczających emisję gazów szklarniowych. Unia Europejska opowiadała się za 
tym, aby strony przede wszystkim podejmowały działania na poziomie narodowym 
w celu ograniczania i redukcji antropogenicznej emisji gazów szklarniowych. Prefero-
wała szerokie, kompleksowe podejście. Unia Europejska nie uzyskała jednak wsparcia 
innych państw dla preferowanych rozwiązań.

Po czwarte, istotnym tematem negocjacji był problem tzw. pochłaniaczy. W art. 1 
konwencji klimatycznej zdefi niowano je jako „jakikolwiek proces lub mechanizm, 
który usuwa z atmosfery gaz cieplarniany, aerozol lub substancję tworzącą gaz cieplar-
niany”45. Problem ten stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych w negocjacjach. 

43 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 69–70.
44 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework…
45 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.U. z 10 maja 1996 r.
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Zwolennicy uwzględniania pochłaniaczy uważali, że emisja gazów szklarniowych, 
zwłaszcza CO2 powinna być równoważona absorpcją, będącą ekwiwalentem redukcji 
ich emisji. Za rozwiązaniem takim opowiadały się przede wszystkim państwa mające 
duże powierzchnie obszarów zielonych, a więc potencjał absorpcji jak Stany Zjed-
noczone, Kanada oraz państwa skandynawskie. Przeciwnicy obawiali się jednak, że 
akceptacja tego mechanizmu będzie przyczyniać się do zmniejszania presji na ograni-
czanie emisji gazów szklarniowych oraz umożliwiać państwom ubieganie się o prawa 
emisji (credits) w wyniku naturalnej absorpcji tych gazów, a nie w wyniku świadomie 
stosowanych działań i instrumentów. Obawiano się także, że mechanizm ten będzie 
zachęcał do rozwoju szybko rosnących monokulturowych plantacji, absorbujących 
gazy szklarniowe. Podnoszono także problem wiarygodności danych na temat wielko-
ści absorpcji gazów szklarniowych przez pochłaniacze w poszczególnych państwach. 
Zaś w skali globu około połowa emisji CO2 jest absorbowana przez oceany i rośliny46.

Dla Unii Europejskiej i większości państw G-77 gęsto zaludnionych i o ogra-
niczonych możliwościach rozwoju potencjału absorpcji przez rośliny, eksponowanie 
w czasie negocjacji problemu pochłaniaczy było postrzegane jako sposób osłabiania 
działań na rzecz redukcji emisji gazów szklarniowych. Były więc przeciwne uwzględ-
nianiu pochłaniaczy. W procesie negocjacji Unia Europejska (wspierana przez Japo-
nię), nie mogąc uzyskać akceptowanego przez siebie rozwiązania, zaakceptowała 
uwzględnianie mechanizmu pochłaniaczy w przyszłym Protokole z Kioto47.

Po piąte, przedmiotem intensywnych sporów w czasie negocjacji było zastosowa-
nie mechanizmów elastyczności. Był to spór niebagatelny, gdyż dotyczył fundamen-
talnych rozbieżności odnośnie do wizji działań, stosowanych instrumentów w procesie 
łagodzenia zmian klimatu. Dylemat dotyczył bowiem tego – po pierwsze – w jakim 
zakresie powinny mieć charakter wewnętrzny, a w jakim być przedmiotem współpracy 
międzynarodowej? Po drugie, w jakim zakresie powinny wyrażać interwencjonizm 
państwa, a w jakim mechanizmy rynkowe?

Unia Europejska koncentruje się w negocjacjach na eksponowaniu wewnętrz-
nych instrumentów łagodzenia zmian klimatu bliskich logice interwencjonizmu pań-
stwa. Przeciwne stanowisko zajmowały Stany Zjednoczone i inne państwa grupy 
JUSSCANNZ. Koncentrowały się w mniejszym stopniu na działaniach wewnętrz-
nych, eksponując działania międzynarodowe z uwzględnieniem rynkowych mecha-
nizmów elastyczności. Przesłanki preferowania takich rozwiązań tworzyły analizy, 
z których wynikało, że redukcję emisji gazów szklarniowych najniższym nakładem 
kosztów można osiągnąć w gospodarkach o niższym poziomie ekonomicznej efek-
tywności, a więc tych znajdujących się w okresie transformacji oraz w państwach 
rozwijających się. U podstaw proponowania tych mechanizmów leżało odwoływanie 
się do wyeksponowanej w konwencji zasady efektywności kosztów z jednoczesną 

46 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 76–77.
47 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework…
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możliwością swobodnego wyboru stosowanych instrumentów łagodzenia zmian kli-
matu48. Stany Zjednoczone dodatkowo odwoływały się do jeszcze jednego argumentu. 
Wychodziły z założenia, że jest zasadne skoncentrowanie się na perspektywicznym 
problemie redukcji emisji wzrostu gazów szklarniowych w państwach rozwijających 
się. Podkreślały, że jeżeli państwa te nie byłyby uwzględnione w działaniach na rzecz 
redukcji emisji gazów szklarniowych, działania Stanów Zjednoczonych temu celowi 
służące, byłyby niweczone przez wzrost emisji w tych państwach. Podkreślały także, 
że mechanizmy międzynarodowej elastyczności tworzą możliwość pomocy gospodar-
kom państw w okresie transformacji i państw rozwijających się49.

Przedmiotem szczególnych kontrowersji były mechanizmy wspólnej implementacji 
(joint implementation) oraz handlu prawami emisji (emission trading). Pierwszy z tych 
mechanizmów oznacza, że państwo lub fi rmy z niego się wywodzące, mogą inwestować 
w projekty redukcji emisji gazów szklarniowych, a uzyskana w ten sposób redukcja jest 
zaliczana „na konto” państwa, z którego pochodzą zainwestowane środki. Z kolei drugi 
z mechanizmów oznacza, że państwo, które emituje mniej gazów szklarniowych niż 
przyznany mu limit, nadwyżkę może sprzedać innemu państwu, które limit przekracza. 
W praktyce oznacza to, że państwa mogą emitować więcej niż przyznany im limit50. 

Zwolennicy wspólnej implementacji wychodzili z założenia, że odwołuje się on 
do mechanizmu win–win, a więc wspólnego sukcesu czy korzyści. Mimo to państwa 
G-77 i Chiny były przeciwne temu rozwiązaniu, mimo presji Stanów Zjednoczonych. 
Mechanizm ten został jednak zaakceptowany przez państwa z Europy Środkowo-
-Wschodniej i wprowadzony do Protokołu z Kioto51. 

Zdecydowanie więcej kontrowersji wzbudził w czasie negocjacji handel pra-
wami emisji. Opowiadały się za nim Stany Zjednoczone, w których emisja CO2 
w latach 90. XX w. znacznie wzrosła. Do tego miały one pozytywne doświadcze-
nia z wewnętrznym systemem handlu prawami emisji SO2. System ten jest bardziej 
atrakcyjny dla przedsiębiorstw przemysłowych niż inne instrumenty. Tworzy bowiem 
aktywa w postaci dających się sprzedawać praw emisji. Stąd też przez Stany Zjedno-
czone i inne państwa JUSSCANNZ był uznawany za skuteczny i elastyczny sposób 
ograniczania emisji. Jednak przez większość państw uczestniczących w negocjacjach 
był traktowany sceptycznie. Przeciwna temu była Unia Europejska, która w przeci-
wieństwie do Stanów Zjednoczonych nie miała własnych doświadczeń w zakresie han-
dlu prawami emisji. Argumentowała, że redukcja emisji gazów szklarniowych musi 
się dokonać wewnątrz państw w ramach wynegocjowanych zobowiązań52. 

48 M. Betsill, Global Climate…, s. 114.
49 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 87; Report of the Third Conference of 

the Parties to the United Nations Framework… 
50 M. Schreurs, The Climate Change Divide..., s. 216; M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto 

Protocol..., s. 89.
51 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework… 
52 M. Schreurs, The Climate Change Divide…, s. 216.
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Przeciwnicy tego mechanizmu obawiali się, że handel prawami emisji umoż-
liwi największym emitentom unikanie poważnych wewnętrznych działań. Stany Zjed-
noczone dostrzegły jednak, że sojuszników do proponowanego mechanizmu mogą 
poszukiwać w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Tu w warunkach 
procesu transformacji radykalnie spadła wielkość emisji gazów szklarniowych, nad-
wyżki mogłyby być sprzedawane. W celu przekonania tych państw do preferowanego 
przez siebie rozwiązania, Stany Zjednoczone podjęły działania kanałami dyplomatycz-
nymi, wysyłając delegację do Rosji, która zaakceptowała proponowany mechanizm. 
To spowodowało, że Unia Europejska zaczęła się obawiać, że przyjęcie propozycji 
Stanów Zjednoczonych ograniczy możliwość przyjmowania przez to państwo wła-
snych celów redukcji i ich wykonywania, gdyż mogą kupić – jak mówiono w UE – 
hot air w Rosji lub innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej53. Niewątpliwie 
osłabiło to pozycję negocjacyjną Unii Europejskiej w tym obszarze, więc uznała ona 
handel prawami emisji za uzupełniający działania wewnętrzne. Oznaczało to akcepta-
cję handlu prawami emisji54. Japonia jednak obawiała się, że Stany Zjednoczone mogą 
zmonopolizować nabywanie nadwyżki praw emisji od Rosji. Państwa rozwijające się 
nie wykazywały większego zainteresowania tym tematem, chociaż G-77 odmówiła 
poparcia tej inicjatywy. Wynikało to z obawy, że handel prawami emisji mógłby umoż-
liwić Stanom Zjednoczonym unikanie znaczących wewnętrznych działań służących 
redukcji emisji gazów szklarniowych55. 

Opisana sytuacja dyplomatycznego pata nie została rozwiązana do ostatniego 
z zaplanowanych dni konferencji, a więc do 10 grudnia 1997 r. 11 grudnia tego roku 
około godziny 2:00 w nocy w celu przełamania impasu w negocjacjach, delegacja 
Wielkiej Brytanii w imieniu Unii Europejskiej zaproponowała, aby mechanizm handlu 
prawami emisji nie został uruchomiony do czasu uruchomienie zasad jego funkcjono-
wania podczas obrad następnej konferencji stron. Propozycja ta spotkała się z wieloma 
głosami sprzeciwu. Wówczas przewodniczący obradom ambasador Raul Estrada około 
godziny 4:00 nad ranem ogłosił przerwę w obradach pod pretekstem chwili odpo-
czynku. Jednak faktycznie w swoim pokoju w hotelu kontynuował konsultacje. Po 
wznowieniu obrad zaproponował określenie w przyszłości przez strony zasad handlu 
prawami emisji i wówczas będą mogły nimi handlować, co będzie służyło wsparciu 
działań wewnętrznych56. Propozycja ta została przyjęta, chociaż bez entuzjazmu. 

Zakończenie negocjacji blokowało domaganie się przez Stany Zjednoczone wpro-
wadzenia – zgodnie z rezolucją Byrda–Hagela – sformułowania określającego zobo-
wiązania państw rozwijających się. Uwzględniając oczekiwania Stanów Zjednoczo-
nych ambasador Raul Estrada przedłożył kolejną wersję protokołu. Zgodnie z nią 
państwa rozwijające się mogłyby w latach 2008–2012, a więc w okresie zobowiązań, 

53 M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 92. 
54 Ibidem, s. 94
55 Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework… 
56 Ibidem, M. Grubb, Ch. Vrolijk, D. Brack, The Kyoto Protocol…, s. 96.
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dobrowolnie uczestniczyć w projektach redukcji emisji gazów szklarniowych. Propo-
zycja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem Chin i państw rozwijających się57. 
Przez kilka godzin próbowano prowadzić negocjacje „na wyczerpanie”58. Państwa 
rozwijające się nie zmieniły swojego stanowiska, więc Stany Zjednoczone wycofały 
wymienioną propozycję. Negocjacje zakończono 11 grudnia 1997 r. – a nie 10 grud-
nia, jak planowano – o godzinie 10:15. Tekst Protokołu z Kioto do Ramowej konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu został uzgodniony. Należy także 
pamiętać, że Stany Zjednoczone nie ratyfi kowały Protokołu z Kioto. 

Reasumując, należy podkreślić, że negocjowanie Protokołu z Kioto było dyna-
micznym, wieloetapowym procesem. Pierwszym etapem, który wyróżniał niski poziom 
sprzeczności interesów, było określenie przedmiotu negocjacji, a za taki uznano okre-
ślenie wielkości redukcji emisji gazów szklarniowych przez państwa rozwinięte. Drugi 
etap, w kontekście określonego przedmiotu negocjacji, obejmował defi niowanie i arty-
kułowanie interesów przez państwa i ich koalicje zaangażowane w proces negocja-
cji. Trzeci etap, to osiągnięcie rozwiązania kompromisowego w postaci uzgodnio-
nego tekst protokołu w warunkach istniejących sprzeczności interesów. Te dotyczyły 
– z jednej strony – wielkości zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów szklar-
niowych, a z drugiej strony, i przede wszystkim, sposobów wykonania zobowiązań 
w zakresie redukcji emisji. Główna linia podziałów przebiegała przede wszystkim 
między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Unia Europejska aspirowała do 
roli lidera w inicjowaniu rozwiązań, będących przedmiotem negocjacji. Wydaje się 
jednak, że większość uzgodnionych rozwiązań jest „bliżej” preferencji Stanów Zjed-
noczonych. Stąd też, w negocjacjach w sprawie zmian klimatu, państwa zachowaw-
cze wydają się mieć ze swojej istoty przewagę pozycji negocjacyjnej nad państwami 
preferującymi radykalniejsze rozwiązania. Konstatacja ta jest istotna w kontekście 
kontynuowania negocjacji w sprawie zmian klimatu. 

Negotiations of the Kyoto Protocol 
Summary

The Kyoto Protocol, signed in 1997, is a “complement” of the United Nations Framework Con-
vention on Climate Change of 1992. The protocol, not the convention, imposed on a group of 
developed countries obligations on the reduction of greenhouse gas emissions. However, the aim 
of the article is not an analysis of a fi nal effect of negotiations which are the regulations con-
tained in the Kyoto Protocol, but the analysis of the negotiation process. The hypothesis stating 
that solving global environmental problems, including climate changes, is a dynamic and more 
and more complex process, or even “an endless chain of negotiations”, was put to verifi cation. 
Assuming that the Kyoto Protocol negotiations were a complex, dynamic process, to put them 

57 L. Hsin-Hiang Hsu, Institutional Bargaining for…, s. 25.
58 S. Oberthür, H. Ott, The Kyoto…, s. 88.
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in order and at the same time capture the dynamic, three stages which contributed to the fi nal 
text of the document were identifi ed. The fi rst stage focused on defi ning the problem, and more 
precisely determining the scope of issues to be addressed in the protocol. During the second 
stage interests of states and their positions on the reduction of greenhouse gas emissions were 
defi ned. The third stage was a complex process of negotiating a political consensus confi rmed 
by the agreed text of the protocol.
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KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO

 1. Rozumienie bezpieczeństwa energetycznego

Proces kształtowania bezpieczeństwa energetycznego państwa jest ciągły, a przy obec-
nym stanie zasobów surowców i nośników energii nie może być uznany za zakoń-
czony. Bezpieczeństwo energetyczne jest „dynamicznym procesem, w którym ważną 
rolę odgrywają trendy globalne i regionalne oraz określone działania z zakresu polityki 
energetycznej”1. Można stwierdzić, iż współcześnie mamy do czynienia z poszerze-
niem zakresu przestrzennego (globalizacją) bezpieczeństwa energetycznego. Jednocze-
śnie bezpieczeństwo energetyczne zajmuje istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa 
każdego państwa, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. 

Do najistotniejszych elementów oddziałujących na bezpieczeństwo energetyczne 
zaliczyć należy: wielkość zasobów znajdujących się na terenie danego kraju; stopień 
zróżnicowania źródeł zaopatrzenia; ich pochodzenie (krajowe lub zagraniczne); ilość 
zmagazynowanych rezerw; poziom rozwoju odnawialnych źródeł energii; forma wła-
sności przedsiębiorstw sektora energetycznego i systemu zaopatrzenia; stan systemu 
zaopatrzenia (moc przesyłowa, stan techniczny, niezawodność); poziom rozwoju środ-
ków transportu i infrastruktury drogowo-kolejowej; jakość nadzoru państwa nad cało-
ścią procesu produkcji i dystrybucji energii; jakość planowania i wdrażania w życie 
decyzji rozwojowych i inwestycyjnych; możliwość fi nansowania nowych technologii; 
stabilność sytuacji zewnętrznej; stabilność sytuacji międzynarodowej2.

Punktem wyjścia do ukazania istoty bezpieczeństwa energetycznego powinna być 
pogłębiona jego defi nicja. Przy czym należy tu mieć na uwadze szerokie rozumienie 

1 K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu fi nansowego, 
w: K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – 
wybrane problemy, Warszawa 2012, s. 55.

2 W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki” z czerwca 2004 r. 
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energetyki jako dziedziny obejmującej zużycie i wykorzystanie w działalności czło-
wieka, zwłaszcza gospodarczej, różnych nośników energii. Ta uwaga jest o tyle istotna, 
że w dyskusjach i debatach poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu eksponuje 
się kwestie związane z zabezpieczeniem dostaw gazu i ropy naftowej. Natomiast na 
drugim planie znajdują się problemy dotyczące roli i znaczenia elektroenergetyki, 
mimo że większość urządzeń mechanicznych w podmiotach gospodarczych, instytu-
cjach, w tym użyteczności publicznej i w prywatnych mieszkaniach jest uzależniona 
od prawidłowego jej funkcjonowania. Należy zgodzić się z poglądem, że „paliwa 
ciekłe (gaz, ropa) można zastąpić energią elektryczną, natomiast energii elektrycznej 
nie da się zastąpić niczym innym. Ponadto straty ekonomiczne i społeczne wywołane 
przerwami w dostawach paliw nie są tak dotkliwe, jak przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa 
państwa”3. Takie przerwy bowiem praktycznie dotykają wszelkiego rodzaju podmioty 
funkcjonujące na terenie dotkniętym przerwami w dostawach energii elektrycznej. 
Można to było zaobserwować w trakcie tzw. blackoutów, które dotknęły duże aglo-
meracje4. Wielka siła grup interesów związanych z ropą naftową i gazem, które mają 
mocne przełożenie na media i rządy w krajach będących ich producentami i konsumen-
tami powoduje, że ciągle w niewystarczającym stopniu dyskutowane są i wdrażane do 
praktyki możliwości i zalety energii odnawialnych. To jednostronne podejście należy 
przezwyciężać, mając na uwadze różne możliwe do wykorzystania nośniki energii. 

Mamy do czynienia z wieloma defi nicjami bezpieczeństwa energetycznego. Jedną 
z nich jest defi nicja zawarta w polskim Prawie energetycznym, zgodnie z którym 
„bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki, umożliwiający pokrycie bieżą-
cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób 
technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony śro-
dowiska”5. Polskie Ministerstwo Gospodarki bezpieczeństwo dostaw paliw i energii 
zdefi niowało jako „zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwa-
rantującym zaspokojenie krajowych i po akceptowalnych przez gospodarkę i spo-
łeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów 
surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfi kację źródeł i kierunków dostaw 
ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych”6. Według Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej (International Energy Agency – IEA)7 „bezpieczeństwo energetyczne

3 A. Kozłowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach energetycznych, Towarzystwo Wiedzy 
Obronnej, „Zeszyt Problemowy” 2012, t. 70, nr 2, s. 24–25.

4 Przykładem mogą być ogromne, noszące znamiona klęski żywiołowej, zakłócenia w dostawie energii 
wskutek uszkodzenia w czasie ostrej zimy na początku kwietnia 2008 r. na terenie aglomeracji szczecińskiej 
oraz znacznej części obszaru województwa zachodniopomorskiego sieci elektroenergetycznych, zapewnia-
jących jej dostawy prądu.

5 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348, z późń. zm.
6 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
7 Międzynarodowa Agencja Energetyczna – International Energy Agency (IEA), www. http://www.

iea.org
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w praktyce najlepiej postrzegać jako problem zarządzania ryzykiem, tj. redukcji 
ryzyka i konsekwencji zakłóceń do akceptowanego poziomu”8. Natomiast zadaniem 
Centrum Międzynarodowych Studiów Strategicznych bezpieczeństwo energetyczne 
oznacza „ciągłą zdolność państwa do utrzymywania swego funkcjonowania bez
poważnych zaburzeń”9.

Defi niując bezpieczeństwo energetyczne wypada uwzględnić różne jego aspekty, 
a więc zarówno polityczne, jak i ekonomiczne, a ostatnio coraz więcej uwagi poświęca 
się jego powiązaniu z ekologią i bezpieczeństwem ekologicznym. Te warunki spełnia 
defi nicja zaproponowana przez ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego, zgodnie 
z którą „przez bezpieczeństwo energetyczne kraju należy rozumieć ciągłość i nie-
zawodność dostaw energii do odbiorców indywidualnych, komunalnych i przemy-
słowych po najniższych konkurencyjnych kosztach i cenach, z zachowaniem norm 
ochrony środowiska przy wytwarzaniu, przesyle i zużyciu”10. Jak widać, podstawą 
tej defi nicji jest posłużenie się ogólnym pojęciem energii, którą może być energia 
zarówno w postaci prądu elektrycznego, gazu, ropy naftowej czy energii atomowej. 
Jej ogólność i uniwersalność polega również na tym, iż odnosi się ona do różnego 
rodzaju odbiorców energii, przy czym jeśli chodzi o odbiorców przemysłowych, to 
przedstawiają się oni różnie w zależności od postaci energii. I tak energia elektryczna 
we współczesnej cywilizacji niezbędna jest do funkcjonowania i działalności każdego 
podmiotu gospodarczego. Inaczej jest z gazem, który jest podstawowym surowcem 
w produkcji nawozów azotowych, a także znajduje zastosowanie w hutnictwie i prze-
myśle szklarsko-ceramicznym. Z kolei ropa naftowa to podstawowy surowiec dla 
przemysłu petrochemicznego i ważny surowiec dla przemysłu chemicznego.

 2. Aspekty bezpieczeństwa energetycznego

Jeśli chodzi o aspekt polityczny bezpieczeństwa energetycznego, to z jednej strony 
obejmuje on wpływ dostaw energii na niezakłócone funkcjonowanie państwa i jego 
poszczególnych sektorów, infrastruktury krytycznej i najważniejszych instytucji11. 
Jest to niejako wewnątrzpaństwowy wymiar polityczny bezpieczeństwa energetycz-
nego. Z drugiej zaś strony aspekty polityczne określone są przez relacje z dostawcami 

8 IEA, Word Energy Outlook 2007, Paris 2007, s. 161.
9 Zob. http://www.csis.org (luty 2013 r.).
10 H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2003 i początku 2004 roku. Publikacja 
nr 13, Ośrodek Wydawniczo-Poligrafi czny SIM, Warszawa, marzec 2004 r., s. 214.

11 P. Bożyk w opracowaniu Pojęcie i miary bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bez-
pieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 
2013, s. 12, wskazuje na potrzebę niezakłóconego przerwami dopływu energii do sektorów komunikacji 
i transportu, służby zdrowia, systemu obronnego, fi nansów i bankowości.
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energii usytuowanymi na zewnątrz państwa, będącego importerem nośników energii. 
Przy czym pożądana jest sytuacja, gdy istnieje możliwość pozyskania energii z róż-
nych źródeł, a także możliwość przesyłania jej różnymi trasami. W tym przypadku 
można mówić o zagranicznym, zewnętrznym wymiarze tego bezpieczeństwa. Wymiar 
ten dotyka zagadnień mieszczących się w polu zainteresowania geopolityki. Stąd też 
określany jest także wymiarem geostrategicznym.

Aspekt ekonomiczny bezpieczeństwa energetycznego dotyczy kosztów pozyska-
nia i ceny źródeł energii. Jest to istotne z uwagi na wzrost konkurencyjności na mię-
dzynarodowych rynkach surowców energetycznych i z powodu cenotwórczego cha-
rakteru tych surowców, których cena bezpośrednio wpływa na cenę wielu produktów, 
do wytworzenia których niezbędna jest energia; w istocie dotyczy to większości arty-
kułów przemysłowych. Także realizacja części usług (np. transportowych, telekomu-
nikacyjnych) pociąga za sobą znaczne zużycie energii. To właśnie powoduje, że ceny 
energii decydują o konkurencyjności danej gospodarki i poziomie życia konsumentów. 
Tomasz Montowidlak wyróżnił tzw. racjonalne ceny energii. Są to takie ceny, które 
pozwalają zarówno krajowym producentom wyrobów przemysłowych, jak i wytwór-
com energii sprostać konkurencji międzynarodowej, a społeczeństwu osiągać przy 
tym satysfakcjonujący, porównywalny z innymi krajami pozostającymi na podobnym 
poziomie rozwoju gospodarczego, poziom stopy życiowej12.

Aspekty geopolityczne z aspektem ekonomicznym łączy pojęcie „bezpieczeństwa 
energetycznego państw tranzytowych”, zaproponowane przez Tomasza Młynarskiego, 
przez które rozumie on „bezpieczeństwo utrzymania statusu »mostów energetycz-
nych«, wiążące się z utrzymaniem środków transportu (sieci energetycznych, ruro-
ciągów, portów, tankowców) oraz czerpaniem z niego określonych zysków z opłat 
tranzytowych zasilających budżet państwa”13. Polska należy do państw, których bez-
pieczeństwo energetyczne obejmuje także aspekt tranzytu nośników energii, a kon-
kretnie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Ekologiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego jest pochodną negatywnych 
skutków dla środowiska naturalnego, wynikających z rosnącej emisji gazów cieplar-
nianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, będącej skutkiem rosnącego zużycia 
energii wytwarzanej z tradycyjnych kopalnych nośników. Zdaniem większości klima-
tologów, powoduje to zmiany klimatyczne przejawiające się globalnym ociepleniem14. 
Problem ograniczenia emisji CO² był już przedmiotem protokołu z Kioto, przyjętym 
w grudniu 1997 r., który wszedł w życie 16 lutego 2005 r. po ratyfi kowaniu go przez 
174 państwa. Komisja Europejska uznała go za bardzo ważny i m.in. z tego względu 
forsuje ideę rozwoju energii odnawialnych. Sprawy te są przedmiotem narastającej 

12 T. Montowidlak, Wpływ regulacji unijnych na bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie 
2020 roku, w: P. Bożyk (red.), op. cit., s. 148.

13 T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów 
i geostrategii, Kraków 2011, s. 33.

14 Por. A. Giddens, Polityka zmiany klimatu, „Dziennik Gazeta Prawna” z 9 listopada 2009 r.
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ostatnio międzynarodowej debaty, zwłaszcza w Unii Europejskiej, której zwieńcze-
niem były ostatnie „szczyty” klimatyczne ONZ15. 

Niektórzy autorzy wyszczególniają jeszcze dwa wymiary bezpieczeństwa ener-
getycznego, a mianowicie aspekt instytucjonalny i techniczny. Wymiar instytucjo-
nalny stanowią instytucje tworzone przez państwa, zarówno o zasięgu krajowym, jak 
i międzynarodowym, których celem jest podejmowanie działań na rzecz umocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego i implementacji jego zasad. Obejmuje on także reguły 
bezpieczeństwa energetycznego, przeważnie określone wymogami prawa krajowego 
i międzynarodowego16. Natomiast aspekt techniczny odnosi się do stanu infrastruk-
tury wytwórczej i przesyłowej, sprawności różnych obiektów energetycznych i sys-
temu dystrybucji energii17. Rola tego wymiaru rośnie z uwagi na ciągłą rozbudowę 
i konieczność stałej modernizacji różnych elementów infrastruktury energetycznej, 
zwłaszcza w państwach przeżywających rozwój gospodarczy.

Po omówieniu aspektów ekonomicznych, ekologicznych i technicznych bezpie-
czeństwa energetycznego warto zająć się szerzej jego aspektami politycznymi. Nabie-
rają one bowiem znaczenia wraz z wyczerpywaniem się tradycyjnych nośników ener-
gii, a jednocześnie wzrostem zapotrzebowania na energię, szczególnie w krajach odno-
towujących wzrost gospodarczy, szczególnie Chin, Indii i Brazylii. Towarzyszy temu 
„wzrost konkurencji rozumianej jako rywalizacja o dostęp do nowych koncesji wydo-
bywczych, kontraktów handlowych, nowych tras eksportu”18. Jednocześnie rynek ener-
gii stał się „rynkiem producentów”, których siła przetargowa w negocjacjach z impor-
terami istotnie wzrosła19.

W przypadku bezpieczeństwa energetycznego bardzo ważna jest kwestia stopnia 
samowystarczalności w dostępie do źródeł energii. Przez wiele lat bezpieczeństwo 
energetyczne defi niowano w wąskim zakresie jako dążenie do osiągnięcia wysokiego 
poziomu samowystarczalności lub stanu energetycznej niezależności20. Przedstawia się 
ona różnie w poszczególnych krajach. Mianowicie są kraje, które z powodu posiada-
nych bogactw naturalnych są pod tym względem niemal samowystarczalne. Przykła-
dem jest Rosja. Również Wenezuela, Iran czy Norwegia są samowystarczalne. Takich 
krajów na świecie jest jednak niewiele. Część państw posiada znaczne zasoby, ale 
tylko niektórych nośników energii. Przykładem mogą być niektóre państwa arabskie, 

15 Chodzi o szczyt w Kopenhadze, który odbył się w grudniu 2009 r. Kolejny w listopadzie 2013 r. 
odbył się w Polsce.

16 Por. K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne 
i ekologiczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe (praca zbiorowa), Warszawa 2012, s. 307.

17 Por. P. Bożyk, Pojęcie i miary bezpieczeństwa energetycznego..., s. 12. Zob. też: M. Borgosz-
-Koczwara, Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, „Energetyka” 2008, nr 3.

18 Zwraca na to uwagę K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach 
kryzysu fi nansowego..., s. 57.

19 Ibidem.
20 K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia 

surowców energetycznych, Warszawa 2013, s. 38.
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dysponujące dużymi zasobami ropy naftowej. Polska pod tym względem nie znajduje 
się w szczególnie złej sytuacji. Wynika to przede wszystkim z tego, iż posiada duże 
zasoby węgla kamiennego i brunatnego, na których to nośnikach energii oparta jest 
elektroenergetyka i ciepłownictwo. Polska posiada też wcale niemałe własne zasoby 
gazu ziemnego, który zaspokaja około 30% potrzeb21. Również jeśli chodzi o posia-
danie odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa, energia wodna i wiatrowa 
czy energia geotermalna, Polska – na tle innych krajów – znajduje się w dobrej sytu-
acji. Ich uruchomienie na większą skalę wymaga jednak znacznych nakładów fi nan-
sowych. Polska może być wszak narażona na zagrożenia bezpieczeństwa energetycz-
nego, ponieważ musi importować znaczne ilości gazu i jeszcze większe ilości ropy 
naftowej, której własne zasoby są minimalne. W dodatku import tych nośników energii 
realizowany jest w decydującym stopniu z kierunku rosyjskiego. Poza tym niemała 
część bloków energetycznych i kotłów w elektrowniach i elektrociepłowniach, zasila-
nych węglem, jest już zużyta lub przestarzała i wymaga modernizacji lub wymiany na 
nowe, także ze względu na wymogi Unii Europejskiej, dotyczące ograniczenia emi-
sji dwutlenku węgla (określone w dyrektywie 2010/75/UE – Directive on Industrial 
Emissions – IEDS). Również niektóre sieci elektroenergetyczne znajdują się w złym 
stanie. Bardzo kosztowne inwestycje w tej dziedzinie są zatem niezbędne, w prze-
ciwnym razie w Polsce może zabraknąć odpowiedniej mocy w całym systemie elek-
troenergetycznym i mogą występować blackouty oraz wyłączenia prądu. Szacuje się, 
iż pierwsze niewielkie niedobory mocy mogą się pojawić już w szczycie zimowym 
2015 r., a jeszcze cięższa zima czeka Polskę prawdopodobnie dwa lata później, kiedy 
to brakować może nawet 1100 megawatów22.

Większość państw świata zdana jest na import poszczególnych nośników energii. 
Mówimy wtedy o zależności importowej. Taka zależność sprzyja obniżeniu poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego danego państwa23. Inaczej mówiąc, im bardziej dane 
państwo jest uzależnione od importu energii, tym bardziej poziom jego bezpieczeń-
stwa energetycznego jest niższy. Uzależnienie od importu energii określa również 
zakres suwerenności energetycznej państwa, którą Krzysztof Żmijewski zdefi niował 
jako „zdolność do samodzielnego kształtowania i realizowania polityki energetycznej 
łącznie ze swobodą kształtowania portfela zakupów zagranicznych24. Otóż państwo, 
które jest w pełni samowystarczalne pod względem posiadania i dysponowania wła-
snymi zasobami różnych nośników energii, może samodzielnie i suwerennie formu-
łować i realizować swoją politykę energetyczną. W przypadku krajów, które pod tym 

21 M. Kaliski, S. Nagy, S. Rychlicki, J. Siemek, A. Szurlej, Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie 
i import do 2030 roku, „Górnictwo i Geologia” 2010, t. 5, z. 3, s. 30.

22 T. Prusek, Energetykę wreszcie prąd kopnął, „Gazeta Wyborcza” z 16 grudnia 2013 r.
23 K. Pronińska, Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem Polski do 

Unii Europejskiej, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji 
europejskiej, Bydgoszcz–Warszawa 2004, s. 299–305.

24 K. Żmijewski, Energia suwerenności, „Znaki Nowych Czasów” 2005, nr 15, s. 82.
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względem nie są samowystarczalne i zmuszone są importować określone wielkości 
wybranych nośników energii, zakres suwerenności energetycznej zależy od możli-
wości dywersyfi kacji źródeł dostaw tych nośników z zagranicy. Uzależnienie się od 
dostaw z jednego kierunku niewątpliwie osłabia suwerenność energetyczną danego 
państwa. Komisja Europejska przyjęła zasadę, że z jednego źródła (kierunku) nie 
powinno być importowane więcej niż 30%. Niestety, w przypadku Polski zasada ta 
od dawna nie ma zastosowania. Sektor gazu sieciowego w Polsce uzależniony jest od 
importu prawie w 70%, w tym importu z Rosji w około 62% 25. Jeszcze gorzej przed-
stawia się sytuacja w przypadku ropy naftowej, której aż 97% Polska jest zmuszona 
importować, przy czym 90–95% tego importu pochodzi z Rosji. Jak wspomniano, 
sytuację łagodzi fakt, iż polska elektroenergetyka oparta jest na węglu kamiennym 
i brunatnym, których zasoby znajdują się w kraju.

Z kwestią samowystarczalności w dysponowaniu nośnikami energii lub określo-
nego uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z zagranicy wiąże się podział 
bezpieczeństwa energetycznego na bezpieczeństwo o charakterze autonomicznym 
lub zintegrowanym z gospodarką światową, bądź z bezpieczeństwem energetycznym 
innych państw, tworzących np. ugrupowanie integracyjne.

W przypadku bezpieczeństwa energetycznego o charakterze autonomicz-
nym, defi niowanego w wąskim zakresie, określające je czynniki pozostają w sfe-
rze oddziaływania pojedynczego kraju, czego wyrazem jest możliwie największa 
samowystarczalność energetyczna, a zarazem zmniejszenie zależności od dostaw 
nośników energetycznych z zagranicy26. Stąd takie ujęcie bezpieczeństwa energe-
tycznego Gawdat Bahgat określa mianem nacjonalistycznego27. Natomiast bezpie-
czeństwo energetyczne o charakterze zintegrowanym polega na jego zapewnieniu 
we współpracy z innymi państwami, zwłaszcza dysponującymi znacznymi zaso-
bami pożądanych nośników energii. W tym przypadku chodzi o zagwarantowanie 
stałych dostaw brakujących lub defi cytowych źródeł energii z państwa lub jeszcze 
lepiej – z grupy państw, z którymi pozostaje się w relacjach dobrej współpracy lub 
wzajemnego uzależnienia (dostawcom zależy ze względów ekonomicznych na sta-
bilnych dochodach, które zapewnia im importer ich surowców energetycznych). Jed-
nocześnie istnieją odpowiednio rozbudowane połączenia w postaci sieci transporto-
wej czy przesyłowej. W przypadku Polski możliwe jest osiąganie bezpieczeństwa 
energetycznego zintegrowanego z Unią Europejską. Rację ma Paweł Bożyk, który 
uważa, że w warunkach integracji gospodarczej cele bezpieczeństwa energetycznego 

25 P. Woźniak, Bezpieczeństwo dostaw gazu, „Rurociągi” 2006, nr 1(42), s. 11–12.
26 Por. P. Bożyk, Modele i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeń-

stwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską..., s. 31. Zob. też 
W. Iskra, Ewolucja polskiego modelu bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską..., s. 125.

27 Zob. G. Bahgat, Oil Security at the Turn of the Century: Economic and Strategic Implications, 
„International Relations” 1999, t. 14, nr 6.
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są łatwiejsze do osiągnięcia, a ponadto koszty dostępu do energii nie tylko dla produ-
centów, lecz także konsumentów są niższe w porównaniu z modelem autonomicznym 
bezpieczeństwa energetycznego28.

Bezpieczeństwo dostaw – jak trafnie zauważa Debra Johnson – nie sprowadza się 
wyłącznie do zagadnienia zależności importowej, lecz przede wszystkim chodzi w nim 
o poziom ryzyka, jaki towarzyszy poszczególnym rodzajom dostaw, czy to w odnie-
sieniu do konkretnego dostawcy, czy określonego paliwa29. W przypadku dostawcy 
ryzyko to może być następstwem wykorzystania przez niego swojej uprzywilejowa-
nej pozycji do realizacji celów politycznych. Chodzi tu o sytuację, gdy przerywa on 
na jakiś czas dostawy nośnika energii, aby zmusić importera do takich zachowań, 
które odpowiadają interesom dostawcy. Jak wiadomo, z takim postępowaniem w ostat-
nich latach mieliśmy do czynienia w przypadku Rosji, która kilkakrotnie wstrzymała 
dostawy gazu dla Ukrainy czy Białorusi. W istocie był to szantaż, mimo że ofi cjalnie 
swoje postępowanie Rosja usprawiedliwiała względami ekonomicznymi. Ryzyko może 
także przejawiać się dążeniem dostawcy do nagłego, znacznego podniesienia – nieuza-
sadnionego względami ekonomicznymi – ceny eksportowanego przez niego nośnika 
energii. Przykładem mogą być decyzje państw arabskich skupionych w OPEC30 po 
wybuchu wojny Jom Kippur 6 października 1973 r. na Bliskim Wschodzie. Podnio-
sły one wtedy znacznie ceny ropy naftowej, a jednocześnie ograniczyły jej eksport 
do państw popierających w tej wojnie Izrael. Spowodowało to pierwszy szok naftowy 
i wywołało kryzys energetyczny w świecie. 

Stwarzane przez dostawcę nośnika energii ryzyko może również wynikać z jego 
położenia geopolitycznego lub panującego w nim systemu politycznego. Otóż jeśli 
będące producentem państwo eksportujące surowiec energetyczny leży w niestabil-
nym, grożącym z różnych przyczyn wybuchem konfl iktu w regionie, to wówczas pań-
stwo importujące musi uwzględniać pewien poziom ryzyka w realizacji uzgodnionych 
dostaw. Jako przykład takiego państwa można wskazać m.in. Iran, a nawet szerzej – 
kraje leżące w rejonie Zatoki Perskiej. Natomiast przykładem państw, których system 
polityczny może stwarzać pewne ryzyko w realizacji dostaw są wspomniany wcześniej 
Iran i Wenezuela. Przede wszystkim dotyczy to państw importerów, które nie akcep-
tują ich systemu politycznego.

Jeśli chodzi o ryzyko odnoszące się do określonego paliwa, to może ono wyni-
kać z różnych względów i uwarunkowań. Z jednej strony może być konsekwencją 
wyżej zarysowanej sytuacji, czyli umieszczenia jego źródeł w niestabilnym regionie, 

28 . P. Bożyk, Modele i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego..., s. 31.
29 D. Johnson, EU-Russian Energy Linkes, w: D. Johnson, R. Robinson, Perspectives on EU-Russia 

Relations, London –New York 2005.
30 OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Krajów Eksportujących 

Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Utworzona została w 1960 r. w Bagdadzie. Celem organizacji jest 
kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Kraje OPEC 
kontrolują około 40% światowego wydobycia ropy naftowej. 
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z drugiej – złego stanu infrastruktury transportującej to paliwo (np. zdekapitalizo-
wane rurociągi lub sieci przesyłowe), albo też wynikać z jego wątpliwej jakości lub 
też wyczerpywania się jego zasobów. Wreszcie ryzyko dostaw określonego nośnika 
energii może się wiązać ze złymi lub nieprzewidywalnymi stosunkami między krajem 
dostawcy a państwem lub państwami tranzytowymi, a więc tymi, przez które prze-
biegają trasy rurociągów czy gazociągów transportujących ten nośnik do końcowego 
odbiorcy31. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku importu gazu ziemnego 
z Rosji do państw Europy Środkowej i Europy Zachodniej gazociągami przebiega-
jącymi przez terytoria Ukrainy i Białorusi – państwa, z którymi w ostatnich latach 
Rosja pozostawała w nienajlepszych stosunkach, a w wyniku konfl iktu ukraińskiego 
stosunki te uległy załamaniu. Jak wykazały ostatnie lata, każdy konfl ikt między Rosją 
a Ukrainą czy Białorusią, np. w sprawie cen gazu, skutkował przerwaniem na pewien 
czas lub ograniczaniem dostaw do innych odbiorców, odbierających należny im gaz 
za pośrednictwem gazociągów, których trasa przebiegała przez terytoria państw skon-
fl iktowanych z Rosją.

 3. Bezpieczeństwo energetyczne dużych aglomeracji

Problemy bezpieczeństwa energetycznego zazwyczaj rozpatrywane są z punktu 
widzenia bezpieczeństwa całego państwa. Zagadnienie to może być także analizo-
wane w mniejszym wymiarze regionalnym. Szczególnie pożądane jest uwzględnienie 
poziomu dużych współczesnych aglomeracji, które cechuje wielkie, rosnące zapo-
trzebowanie na różne postacie energii, a zwłaszcza na energię elektryczną i na gaz. 
Są one szczególnie wrażliwe na występowanie okresowych zakłóceń w systemie 
przesyłowym. Do takich sytuacji dochodziło już w przeszłości, zwłaszcza podczas 
mroźnych i długotrwałych zim. Spadki temperatury powodowały gwałtowny wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną do celów grzewczych, co 
było powodem przeciążenia systemu przesyłowego. Obecnie problem niedostosowa-
nia zdolności wytwórczych i przesyłowych do rosnącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną pojawia się również w okresie letnim. Ma to związek z postępem cywi-
lizacyjnym i wzrostem standardów życia. Kiedy na zewnątrz wzrasta temperatura, 
wzrasta również zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania 
urządzeń klimatyzacyjnych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w samej Warsza-
wie na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosło o ponad 20% i należy się spodzie-
wać, że tendencja ta będzie się utrzymywać w kolejnych latach32. Według prognoz do 
2015 r. dynamika wzrostu zapotrzebowania mocy prądu elektrycznego w aglomeracji 

31 Najbardziej dobitnym tego przykładem są relacje między Rosją jako dostawcą a Ukrainą jako 
krajem tranzytowym, przez który biegną gazociągi dostarczające rosyjski gaz m.in. na Słowację i Węgry. 

32 Por. A. Kozłowski, op. cit., s. 16–19.
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warszawskiej wzrośnie z 3% do 4,8%33. Oznacza to konieczność modernizacji i roz-
budowy sieci, zwłaszcza najwyższych napięć – 400 kV i 220 kV, oraz urządzeń elek-
troenergetycznych nie tylko Warszawy, ale i krajowych zdolności wytwórczych i prze-
syłowych, ponieważ obecny stan technicznych urządzeń nie jest najlepszy. Niektóre 
z tych urządzeń zostały oddane do użytku w latach 60. ubiegłego wieku, a od lat 
80. XX w. nie odnotowano znaczących inwestycji w podsektorze wytwarzania ener-
gii elektrycznej. Większość pracujących nadal urządzeń wymaga ciągłych napraw, 
gruntownych remontów, a nawet wymiany. Taki stan rzeczy, przy utrzymującej się 
tendencji wzrostu zapotrzebowania, może wywołać poważne zakłócenia w dostawach 
energii na dużą skalę, właśnie w wielkich aglomeracjach. Zdaniem Krzysztofa Żmi-
jewskiego, „za 4–5 lat możemy spodziewać się poważnych problemów z zasilaniem 
w całej Polsce, w tym również w Warszawie”34. Możliwe będą awarie sieci przesyło-
wych, połączone z nagłym wyłączeniem stacji transformatorowych, skutkujące wyłą-
czeniem energii elektrycznej na dużym obszarze, nazywane blackoutem, o którym była 
wcześniej mowa. W rezultacie może dojść do unieruchomienia części infrastruktury 
krytycznej na obszarze dotkniętym taką awarią, to zaś całkowicie zakłóciłoby życie 
obywateli i funkcjonowanie gospodarki na jej terenie. 

Przyczyną awarii na dużą skalę w wymiarze regionalnym może być także niedo-
stateczne inwestowanie w moce produkcyjne czy też w modernizację linii i urządzeń 
przesyłowych – w konsekwencji pojawiającej się konkurencji między koncernami 
energetycznymi na liberalizującym się rynku energii, przejawiającej się obniżką cen 
energii oferowanej odbiorcom, połączonej jednocześnie z podwyższeniem opłat za 
emitowanie zanieczyszczeń, a co za tym idzie – zmniejszeniem dochodów. Z taką 
sytuacją mieliśmy do czynienia w Kalifornii na przełomie lat 2000 i 2001, gdzie 
doszło do wyłączeń energii na dużą skalę.

 4. Podmioty bezpieczeństwa energetycznego

Jak zauważa T. Młynarski, „bezpieczeństwo energetyczne można też rozpatrywać 
w aspekcie podmiotowym, czyli z punktu widzenia interesów producentów i konsu-
mentów, a także krajów tranzytowych”35. Można to widzieć jeszcze szerzej, a mia-
nowicie jako niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego aktywność 
różnego rodzaju organów państwa oraz instytucji, do kompetencji których należy 
kreowanie i realizacja polityki energetycznej państwa. Wyróżnić tu można instytucje 
rządowe na czele z rządem i ministerstwem gospodarki, a w terenie – wojewodów 

33 M. Duszczyk, Warszawie i okolicom grozi blackout, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Biznes 
i Energia” z 14 kwietnia 2011 r. 

34 Ibidem.
35 T. Młynarski, op. cit., s. 32.
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i organy samorządu terytorialnego oraz instytucje wyspecjalizowane. W Polsce szcze-
gólną rolę odgrywa minister gospodarki, który zgodnie z ustawą z 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej, jest głównym organem administracji rządowej 
odpowiedzialnym za realizację polityki energetycznej, w tym za zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego. W jego kompetencji znajduje się m.in. przygotowanie pro-
jektu polityki energetycznej państwa, a także koordynowanie jego realizacji. Spośród 
innych resortów ważną pozycję zajmuje Ministerstwo Skarbu Państwa, które spra-
wuje nadzór właścicielski nad spółkami skarbu państwa w obszarze energetyki, oraz 
Ministerstwo Środowiska, w kompetencji którego znajdują się zagadnienia związane 
z wykorzystaniem i wydobyciem naturalnych zasobów energetycznych, a także reali-
zacją polityki klimatycznej UE. 

Wśród organów wyspecjalizowanych dużą rolę odgrywa Urząd Regulacji Ener-
getyki (URE), który podlega ministrowi gospodarki. URE jest państwowym urzędem 
odpowiedzialnym za regulacje gospodarki energią i paliwami, a ponadto za tworzenie 
warunków dla konkurencyjności w sektorze energetycznym, zgodnie z wymogami 
polityki energetycznej Unii Europejskiej36.

Do ważnych podmiotów bezpieczeństwa energetycznego należy zaliczyć w każ-
dym państwie instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci przesyłowych, 
zarówno elektroenergetycznych, gazowych, jak i paliwowych. W sytuacji zapewnienia 
różnym dostawcom (producentom) dostępu do nich umożliwiają one tworzenie rynku 
energii. W Polsce do takich podmiotów należą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ruro-
ciągów Naftowych S.A., wydzielona z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa S.A. spółka Gaz-System oraz wydzielona z Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A. spółka PSE – Operator S.A. W skład spółki PSE-Operator wchodzi newralgiczny 
podmiot, jakim jest Krajowa Dyspozycja Mocy, czyli stanowisko kierowania przesy-
łem energii w kraju. Istotną rolę w systemie bezpieczeństwa energetycznego państwa 
pełnią podmioty, które umożliwiają dywersyfi kację dostaw nośników energii z zagra-
nicy. W naszym kraju są to: usytuowany na wybrzeżu wschodnim Naftoport S.A., 
odbierający ropę naftową importowaną drogą morską za pomocą tankowców, oraz – 
znajdujący się w końcowej fazie budowy – umiejscowiony na wybrzeżu zachodnim 
k. Świnoujścia Gazoport S.A., mający odbierać gaz skroplony LNG, dostarczany za 
pomocą gazowców.

Można także mówić o podmiotach bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze 
międzynarodowym. W tym przypadku chodzi o instytucje międzynarodowe oddzia-
łujące na bezpieczeństwo energetyczne na poziomie międzynarodowym, a nawet 
globalnym. Co prawda, nie funkcjonuje jeszcze organizacja lub agencja zajmująca 
się sprawami energetycznymi o zasięgu globalnym, istnieją jednak ciała międzyrzą-
dowe i organizacje pozarządowe, które odgrywają określoną rolę w artykułowaniu 

36 Urząd Regulacji Energetyki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Regulacji_Energetyki 
(15.08.2014).
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globalnych zagadnień energetycznych, w tym związanych z bezpieczeństwem ener-
getycznym. Wśród nich są duże wielostronne organizacje, takie jak wcześniej wymie-
niona IEA czy Międzynarodowe Forum Energii (IEF), w którym uczestniczą zarówno 
państwa producenci energii, jak i jej importerzy37.

Energy Security Issue 
Summary

The paper discusses the concept of energy security which depends on the type of energy car-
rier. Energy security may be considered in political, economic, ecological, institutional and 
technical aspects. The author presents the issue of energy self-suffi ciency of the state in terms 
of autonomy and integration, and the risk related to energy supplies. Moreover, the specifi city 
of energy security of great agglomerations is investigated and – on the example of Poland – 
energy security bodies. 

37 A. Florini, Global Governance and Energy, w: C. Pascual, J. Elkind (red.), Energy Security. Eco-
nomics, Politics Strategies and Implications, Washington D.C. 2010, s. 157.
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KREOWANIE WIZERUNKU
FEDERACJI ROSYJSKIEJ

W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 1. Środowiska kształtujące obraz Rosji w USA

W złożonym procesie konstruowania amerykańskiego wyobrażenia o współczesnej 
Rosji uczestniczą rozmaite środowiska oraz instytucje funkcjonujące w życiu społecz-
nym, politycznym i ekonomicznym Stanów Zjednoczonych. Za najbardziej opinio-
twórcze w tej mierze uznać należy trzy – powiązane ze sobą – grupy image- makerów:

– instytucje władzy wykonawczej i ustawodawczej USA;
– środki masowego przekazu;
– amerykańskie think tanki oraz środowiska uniwersyteckie.
Egzekutywa i legislatywa Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Biały Dom, Depar-

tament Stanu i Kapitol, publikują liczne ofi cjalne i półofi cjalne (np. transkrypty wysłu-
chań przed komisjami Kongresu – niezwykle ciekawe, ponieważ niezobowiązujące 
z punktu widzenia „ofi cjalnego Waszyngtonu”) dokumenty, związane ze stosunkami 
amerykańsko-rosyjskimi oraz strategią USA wobec Rosji. Istotnym źródłem kreowa-
nia obrazu Federacji Rosyjskiej wydają się być także wystąpienia, wykłady, publika-
cje czy komentarze czynione przez polityków, piastujących obecnie i w przeszłości 
ważne funkcje państwowe. Dotyczy to zwłaszcza gospodarzy Białego Domu oraz 
rządowych i parlamentarnych kreatorów amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa. Niektórzy z nich, jak choćby Strobe Talbott, uchodzą za wyspecjalizowa-
nych w problematyce rosjoznawczej. Zauważyć należy, iż wpływowi przedstawiciele 
administracji prezydenckiej i Kongresu stwarzają swoimi wypowiedziami określony 
polityczny i psychologiczny nacisk na dwie pozostałe grupy kreatorów wizerunku 
Rosji w USA, jak i wysyłają bezpośrednie sygnały do społeczeństwa oraz międzynaro-
dowego otoczenia Stanów Zjednoczonych (co ma szczególne znaczenie w przypadku
sojuszników USA).

Podkreślanie roli mediów masowych w tworzeniu obrazu Federacji Rosyjskiej 
i prowadzonej przezeń polityki nie wymaga rozbudowanego uzasadnienia. Oczywistym 
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jest, iż to informacje podawane przez prasę i czasopisma1 oraz – w jeszcze większym 
stopniu – media elektroniczne (z telewizją2 na miejscu pierwszym, choć przy wzra-
stającym udziale przekazu internetowego3) kreują dominujące w społeczeństwie ame-
rykańskim przedstawienia Rosji. Środki masowego przekazu szeroko wykorzystują 
talking heads („gadające głowy”) z kręgów politycznych, jak i eksperckich.

Aktywną rolę w budowaniu wizerunku „rosyjskiego niedźwiedzia”4 odgrywają 
amerykańskie think tanki, funkcjonujące zazwyczaj w organizacyjnej formie roz-
maitych fundacji (centrów, instytutów itp.), oraz środowiska badaczy akademickich. 
Wymienić należy w tym przypadku takie znaczące ośrodki, jak: American Enterprise 
Institute, American Foreign Policy Council, Brookings Institution5, Carnegie Endow-
ment for International Peace (dysponujący swoim bardzo aktywnym centrum badaw-
czym w Moskwie), Center for Strategic and International Studies, Council on Foreign 
Relations, Heritage Foundation, Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 
Hudson Institute, Kennan Institute for Advanced Russian Studies6, RAND Corpo-
ration. Ze wspomnianymi instytucjami oraz amerykańskimi uniwersytetami zwią-
zało się wielu prominentnych ekspertów międzynarodowych – zaczynających swoje 
kariery jeszcze jako sowietolodzy – m.in.: James Billington, Zbigniew Brzeziński, 
Marshall Goldman, Richard Pipes, Robert Tucker i inni. W ostatnim dwudziestole-
ciu na gruncie think tanków, ośrodków akademickich i prasy specjalistycznej wyrosła 
nowa generacja znanych badaczy „wyspecjalizowanych w Rosji” lub wpływowych 
analityków podejmujących w swoich pracach także problematykę rosyjską. Zaliczyć 
do nich można np.: Leona Arona, Andersa Aslunda, Ariela Cohena, Timothy Coltona, 
Clifforda Gaddy’ego, Thomasa Grahama, Jamesa Goldgeier’a, Fionę Hill, Stephena 
Kotkina, Andrew Kuchinsa, Gail Lapidus, Michaela McFaula (desygnowanego przez 
prezydenta Baracka Obamę na funkcję ambasadora USA w Moskwie), Sarę Mendel-
son, Davida Sattera, Stephena Sestanovicha, Andrei’a Shleifera, Dmitri Simesa, Stro-
be’a Talbotta, czy Celeste Wallander.

1 Wymienić w tym miejscu należy prasę masową, zwłaszcza najbardziej poczytne i opiniotwórcze: 
„The Washington Post”, „The New York Times”, „The Washington Times”, „The Wall Street Journal”, 
„Time”, „Newsweek” i inne oraz periodyki na temat problematyki międzynarodowej o ograniczonym kręgu 
odbiorców ze „sztandarowym” „Foreign Affairs” na czele, a także: „Communist and Post-Communist Stud-
ies”, „Current History”, „Foreign Policy”, „Journal of Democracy”, „The National Interest”, „Problems of 
Post Communism”, czy „Slavic Review”. Społeczne oddziaływanie prasy i czasopism podnosi ich – często 
darmowa – dostępność przez Internet.

2 Obok „tradycyjnych” informacyjnych sieci telewizyjnych – w rodzaju „Wielkiej Trójki” (ABC, 
CBS, NBC) czy CNN – odnotować trzeba wzrost znaczenia kanału „Fox News” (oskarżanego w minionej 
dekadzie o bycie „propagandową tubą” neokonserwatystów).

3 W „sieci” obecne są na dużą skalę amerykańskie środowiska eksperckie – szereg publikacji nauko-
wych, raportów i analiz można „ściągnąć” za darmo. Pewną rolę odgrywają także portale społecznościowe.

4 Tego rodzaju przedstawienie Rosji obecne jest od dziesiątków lat niezwykle popularne.
5 Najstarszy amerykański think tank, funkcjonujący od 1916 r.
6 Powołane do życia w 1974 r. jako wyspecjalizowane centrum badań sowietologicznych.
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 2. Czynniki wpływające na postrzeganie Rosji
w Stanach Zjednoczonych

Duży wpływ na postrzeganie Rosji w Stanach Zjednoczonych miały zmiany, jakie 
zaszły w amerykańskich badaniach stosunków międzynarodowych i polityki zagra-
nicznej tego państwa po zakończeniu „zimnej wojny”. Już w latach 90. ubiegłego 
wieku uwidoczniły się, a następnie umacniały (zwłaszcza po powrocie do władzy 
republikanów) istotne zmiany w tym zakresie:

–  nastąpiła restrukturyzacja „zapotrzebowania” władzy wykonawczej i legisla-
tywy na analizy związane ze stosunkami międzynarodowymi; wyraziło się to 
zwłaszcza w spadku zamówień na ekspertyzy dotyczące tematyki radzieckiej/
rosyjskiej; zmieniły się także kierunki badań, co również nie było korzystne 
dla wizerunku Rosji – nie zajmowała ona bowiem poczesnego miejsca w bada-
niach, np. nad gospodarką światową;

–  ograniczenie fi nansowania badań sowietologicznych i rosjoznawczych tak ze 
źródeł państwowych, jak i prywatnych;

–  zwiększenie wpływu badaczy z kręgów konserwatywnych i neokonserwatyw-
nych na kształtowanie wizerunku Rosji, przy jednoczesnym spadku znaczenia 
ekspertów ze środowisk liberalnych, z których wielu opuściło struktury pań-
stwowe i/lub ograniczyło działalność analityczną;

–  wzrost liczby analityków z państw Europy Środkowej i Wschodniej (w tym 
z republik byłego ZSRR), zazwyczaj negatywnie nastawionych do Rosji;

–  tendencja (widoczna na całym świecie, związana ze zmianami w sposobie 
kształtowania i przekazywania informacji) do zmniejszania się zainteresowania 
administracji i mediów masowych ocenami kreowanymi przez główne ośrodki 
naukowe na rzecz zwiększenia opiniotwórczej roli niewielkich think tanków 
(„centra-butiki”) oraz poszczególnych ekspertów („gadających głów”)7.

Logika pozycjonowania Federacji Rosyjskiej w globalnym układzie sił opierała 
się przede wszystkim na fi lozofi i neorealistycznej i przewidywaniu możliwych zacho-
wań tego państwa na arenie międzynarodowej. Najczęściej prognozowano następujące 
scenariusze polityki zagranicznej Rosji:

–  „dostosowanie się” Federacji Rosyjskiej do dyktującego reguły gry Zachodu;
–  wejście w skład opozycyjnej wobec Zachodu koalicji państw, zwłaszcza w kon-

tekście możliwego sporu the Rest vs. the West („Reszta przeciw Zachodowi”);
–  podejmowanie działań na rzecz przekształcenia ładu unipolarnego w multipo-

larny poprzez dążenie do uzyskania i utrzymania pozycji jednego z „ośrodków 
siły”, kształtującego reżim międzynarodowy, a także wspieranie innych państw, 
chcących odgrywać taką rolę;

7 T.A. Szaklieina, Rossija i SSzA w mirowoj politikie, „SSzA & Kanada: ekonomika, politika, kultura” 
2006, nr 9.
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–  kontynuowanie prób hegemonizacji państw określanych mianem „bliskiej 
zagranicy” i konsolidowanie własnej strefy wpływów w tej przestrzeni, zgod-
nie z logiką regionalnej „równowagi sił” (co – w istocie – nakierowane jest na 
ograniczanie wpływu procesów globalizacyjnych)8.

Neoliberałowie-instytucjonaliści wychodzili, z kolei od podziału państw na: nie-
demokratyczne, znajdujące się w fazie przejściowej (niestabilne i nieliberalne, o róż-
nym poziomie rozwoju instytucji demokratycznych9) oraz stabilne demokracje. Rosję 
zaliczono w tym przypadku do kategorii drugiej. Amerykańscy liberałowie określali ją 
często mianem właśnie „niestabilnej/nieliberalnej” demokracji. Immanuel Wallerstein 
– z punktu widzenia teorii systemu światowego – zaklasyfi kował Federację Rosyjską 
jako zależne państwo kapitalistyczne, znajdujące się na peryferiach zglobalizowanej 
gospodarki. Peryferyjną i zależną Rosję eksploatują, jego zdaniem, tak centrum sys-
temu kapitalistycznego (Zachód), jak i własna „kompradorska” elita, współpracująca 
z Zachodem w imię swoich interesów ekonomicznych. Od Kremla nie można więc 
oczekiwać zachowań innych, niż typowe dla państw peryferyjnych. Wedle konstruk-
tywistów, podkreślających znaczenie tożsamości państwa kształtowanej – podobnie, 
jak interes narodowy – przez jego elity, Federacja Rosyjska w stosunkach międzyna-
rodowych może być poddana analizie z pomocą badań rosyjskiego pojmowania toż-
samości tego państwa oraz tamtejszej praktyki społecznej i politycznej (w tym norm 
i oczekiwań związanych z polityką zagraniczną). Stąd też uwagę przykładano do róż-
nych prób budowania tożsamości „nowej Rosji”, często określanych hasłowymi sfor-
mułowaniami w rodzaju: „wielkiego mocarstwa”, „regionalnej hegemonii”, „socjalnej 
demokracji typu europejskiego”, „oryginalnej słowiańskiej prawosławnej cywilizacji”, 
„centrum cywilizacji euroazjatyckiej” czy „suwerennej demokracji”10.

Charakter postrzegania Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
i formowanych w procesie tegoż postrzegania obrazów Rosji jest warunkowany sze-
regiem wzajemnie uzupełniających się czynników. Ewolucja ukształtowanych obra-
zów zależy od możliwości istotnej transformacji owych czynników, a przynajmniej 

8 T.A. Alieksiejewa, Rossija w prostranstwie głobalnowo wosprijatija, w: A.A. Kokoszin (red.), Ros-
sija w sowriemiennoj sistiemie obiespieczienija głobalnoj stabilnosti: politika i wosprijatije, Moskwa 2008, 
s. 185–186.

9 Spotyka się też często określenie „demokracje hybrydowe”.
10 T.A. Alieksiejewa, Rossija w prostranstwie głobalnowo wosprijatija…, s. 187–192. Na temat spe-

cyfi ki formowania obrazu współczesnej Rosji za granicą zob. też: N.S. Konstantinowa, B.F. Martynow, 
Imidż Rossii w Brazilii: ukorieniewszijesia stierieotipy i faktory optimizacii, „Analiticzieskije tietradi IŁA 
RAN”, Moskwa 2008, nr 20, zwłaszcza s. 8–14; I. Rożkow, W. Kisimierieszkin, Imidż Rossii. Riesursy. 
Opyt. Prioritiety, Moskwa 2008 (w tej pracy poruszono także kwestię promocji „marki USA”). Na temat 
historycznych obrazów Rosji w USA: Rossijsko-amierikanskije otnoszienija w proszłom i nastojaszcziem. 
Obrazy, mify, riealnost’/Russian–American Relations in Past and Present. Images, Myths, and Reality, 
Moskwa/Moscow 2007, zwłaszcza s. 157–186, 208–278, 294–320, 373–386. Ciekawym dziełem na temat 
percepcji otoczenia międzynarodowego przez USA jest praca G. Filimonowa, „Miagkaja siła” kulturnoj 
dipłomatii SSzA, Moskwa 2010.
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części z nich. Pytanie o prawdopodobieństwo zmiany wizerunku Rosji w USA, to 
pytanie o trwałość lub zmienność czynników, formujących amerykańskie obrazy Rosji 
i Rosjan. Wspomniane czynniki można podzielić umownie na trzy grupy. Jedna z nich 
charakteryzuje państwo kreujące wizerunek, druga – państwo, którego wizerunek 
dotyczy, trzecia zaś – odnotowuje charakter relacji międzypaństwowych w procesie 
postrzegania Rosji przez USA oraz „produkty” tychże relacji, przedstawione w odpo-
wiednio ukształtowanych wcześniej obrazach11.

Pierwszy z wymienionych zbiorów obejmuje siedem czynników, stanowiących 
swego rodzaju optykę, przy pomocy której USA „obserwują” Rosję:

–  tak zwaną „Ja – koncepcję” Stanów Zjednoczonych, czyli ogólne wyobrażenie 
Amerykanów o sobie samych: swojej sile lub słabości, miejscu i roli w świecie, 
historycznym/dziejowym powołaniu (misji) itp.;

–  specyfi kę cywilizacji USA, która wchodzi w skład szerszej cywilizacji zachod-
niej (jeszcze szerzej: judeochrześcijańskiej), zachowując jednak pod pewnymi 
względami swoją oryginalność;

–  specyfi kę kultury Stanów Zjednoczonych, w której szczególne miejsce zajmuje 
religia, zwłaszcza protestantyzm (kalwinizm);

–  osobliwość amerykańskiej mentalności, wpływającej na reakcję na zjawiska 
w otoczeniu międzynarodowym (ściśle związane z trzema poprzednimi czyn-
nikami);

–  potrzeby Stanów Zjednoczonych i wynikające z nich interesy narodowe;
–  sytuację wewnętrzną w USA, zwłaszcza w sferze politycznej, gospodarczej 

i społecznej, oraz odczucia społeczne;
–  amerykańskie wyobrażenie o perspektywach rozwoju własnego państwa, jak 

również sytuacji na świecie12.
W skład drugiej grupy, charakteryzującej Federację Rosyjską, wchodzą czynniki 

obejmujące sytuację wewnętrzną w tym państwie oraz jego pozycję międzynarodową, 
włączając w to miejsce i rolę we wspólnocie międzynarodowej. Trzeci, dość obszerny, 
zbiór czynników skupia takie elementy, jak:

–  stopień bliskości cywilizacji i kultur USA i Rosji: czym bliższe są sobie strony, 
tym większe jest prawdopodobieństwo wzajemnej empatii, a tym samym 
i prawdziwości kształtowanego wizerunku drugiej strony (odwrotnie: oddalenie 
cywilizacyjno-kulturowe skutkuje mispercepcją i „skażeniem” obrazu postrze-
ganego);

–  doświadczenia we wzajemnych relacjach tak pozytywne, jak i negatywne: cha-
rakter stosunków dwustronnych w bliższej i dalszej przeszłości, szczególnie 
w kontekście prowadzonych ze sobą konfl iktów zbrojnych (lub ich braku); 

11 E.Ja. Batałow, W.Ju. Żurawliowa, K.W. Chozinskaja, „Ryczaszczij miedwied’” na „dikom Wosto-
kie”. Obrazy sowriemiennoj Rossii w rabotach amierikanskich awtorow: 1992–2007 gg., Moskwa 2009, 
s. 343.

12 Ibidem, s. 344.
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stereotypy sformułowane na podstawie uwarunkowań historycznych mogą 
funkcjonować w odbiorze społecznym niezależnie od zjawisk (zdarzeń), do 
których się odnoszą, a które odeszły do przeszłości13;

–  stopień zainteresowania Stanów Zjednoczonych Rosją i ich zależności od tej 
ostatniej14;

–  tradycję wzajemnego postrzegania i ukształtowanych na tej podstawie tra-
dycyjnych wizerunków stron (na „nową Rosję” USA patrzyły przez pryzmat 
Związku Radzieckiego, nie mogąc przy tym abstrahować od – wykrystalizo-
wanego w czasach radzieckich – obrazu „wuja Sama” w społeczeństwie rosyj-
skim); zauważyć przy tym należy, że Stany Zjednoczone znacznie mniej inte-
resuje własny wizerunek w Rosji, niż Federację Rosyjską swoje przedstawienie 
nad Potomakiem;

–  wyobrażenie Stanów Zjednoczonych o perspektywach i kierunkach dalszego 
rozwoju Rosji15.

 3. Specyfi ka i efekty kreowania wizerunku
Federacji Rosyjskiej w USA

Ocena Rosji i jej polityki występuje w Stanach Zjednoczonych na trzech poziomach: 
„ofi cjalnym” (wyrażanym przez instytucje państwowe), eksperckim i ogólnospołecz-
nym. Przy czym trzeci z wymienionych poziomów wydaje się prawie w pełni być zależny 
od dwóch pierwszych. Wzajemnych kontaktów (w sferze informacyjnej, akademickich, 
biznesowych i innych) przedstawicieli społeczeństw obu stron nie należy oczywiście 
lekceważyć, lecz – dotychczas i w bliskiej perspektywie – ich zakres uznać można za 
relatywnie mało znaczący. Obraz Federacji Rosyjskiej jest formowany w kręgach poli-
tycznych i eksperckich Stanów Zjednoczonych, po czym – głównie via środki maso-
wego przekazu – trafi a do amerykańskiego społeczeństwa. Dodać należy, iż w znacz-
nym stopniu wpływa również na wizerunek Rosji w świecie, zwłaszcza na Zachodzie.

W Stanach Zjednoczonych środowiska polityki oraz eksperckie są ze sobą ściśle 
powiązane. Z jednej strony, liczni reprezentanci amerykańskich ośrodków naukowo-
-badawczych (think tanks) często otrzymują oferty pracy w instytucjach rządowych, 
czy doradztwa w administracji, aparacie Kongresu lub od poszczególnych wysoko 

13 Wydaje się to być istotne w przypadku Rosji, na której postrzeganie w Stanach Zjednoczonych (i nie 
tylko) w dalszym ciągu znaczny wpływ ma radziecka przeszłość. Widać to w częstych – świadomych lub 
podświadomych – porównaniach czynionych w odniesieniu do Rosji i jej przywódców. „Sztandarowym” 
przykładem jest budowanie analogii FSB – KGB oraz mitologizowanie rosyjskiej armii.

14 Zwłaszcza ten czynnik (zależności fi nansowe i handlowe) powoduje sytuację, w której ogólny obraz 
ChRL w Stanach Zjednoczonych wydaje się korzystniejszy od obrazu Rosji, choć i bliskość cywilizacyjno-
-kulturowa, i sytuacja społeczno-polityczna powinny przechylać szalę na korzyść Federacji Rosyjskiej.

15 E.Ja. Batałow, W.Ju. Żurawliowa, K.W. Chozinskaja, „Ryczaszczij miedwied’”…, s. 344–347.
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postawionych polityków z kręgów władzy wykonawczej i ustawodawczej. Z drugiej, 
co znaczniejsi politycy w USA uznają za ważne głoszenie własnych ocen istotnych 
problemów międzynarodowych. Nierzadko, eksperci odnajdywali się w roli polity-
ków i/lub bliskich doradców mężów stanu, by wspomnieć tylko takie postacie, jak: 
 Geor ge Kennan, Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger, Richard Haass, Strobe Talbott, 
Stephen Sestanovich. Oceny akademików i innych badaczy, zajmujących ważne sta-
nowiska państwowe lub zbliżonych do najbardziej wpływowych decydentów, odgry-
wają znaczną rolę w formowaniu wizerunku konkretnego państwa także dlatego, że to 
właśnie ich analizy i opinie publikują nie tylko specjalistyczne periodyki, ale – przede 
wszystkim – popularne gazety i czasopisma.

W latach 90. minionego wieku podejście do analizy problematyki rosyjskiej przez 
amerykańskie środowisko naukowo-eksperckie zmieniło się kardynalnie. W efekcie 
zaniku bipolarnej struktury porządku międzynarodowego i rozpadu ZSRR dawna 
sowietologia straciła swój uprzywilejowany status, przestając być priorytetowym kie-
runkiem badawczym w zakresie polityki zagranicznej USA. Tak państwowe, jak i pry-
watne fundusze przeznaczane na fi nansowanie badań związanych z tematyką rosyjską 
zmniejszyły się gwałtownie.

Ponadto, zwiększył się wpływ ekspertów z kręgów konserwatywnych i neokon-
serwatywnych, przy jednoczesnym ograniczeniu znaczenia myśli liberalnej. Zauważyć 
należy, iż wiązało się to, m.in. ze wzrostem liczby badaczy pochodzących z państw 
Europy Środkowej i Wschodniej – dawnych krajów „demokracji ludowej”: republik 
byłego Związku Radzieckiego lub jego państw satelickich. Większość z nich repre-
zentowała krytyczne, nasycone nieufnością i historycznymi reminiscencjami, podej-
ście do „nowej Rosji”.

Rosyjscy autorzy pracy na temat wizerunku ich państwa w Stanach Zjednoczo-
nych uwypuklili najczęściej kreowane przez amerykańskie środowiska eksperckie, a za 
ich pośrednictwem trafi ające do szerszego obiegu społeczno-politycznego, negatywne 
(czasem ironiczne) i stereotypowe, acz niezwykle obrazowe i chwytliwe społecznie, 
wyobrażenia o Rosji. Na uwagę zasługują niektóre z nich, odnoszące się do oceny 
poszczególnych sfer aktywności Federacji Rosyjskiej i jej obywateli. Są to obrazy 
dotyczące:

–  ewolucji reżimu politycznego „nowej Rosji”: „od niepełnowartościowej demo-
kracji do nowego stalinizmu”;

–  polityki wewnętrznej: „bezsilny parlament”, „słabe partie polityczne”, „czysto 
formalny federalizm”;

–  stosunków ekonomicznych i polityki państwa w tej sferze: „oligarchiczny kapi-
talizm na naftowej igle”;

–  polityki społecznej: „bogaci i biedni w wymierającym kraju”;
–  współczesnego Rosjanina: „bez Boga w duszy”, „bez umiłowania wolności”;
–  lidera państwa w minionej dekadzie, Władimira Putina: „rewolucjonista i puł-

kownik w moskiewskim Kremlu”;
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–  rosyjskiej armii: „blady cień radzieckiego monstrum”;
–  roli Federacji Rosyjskiej w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego: „wróg 

odszedł, zagrożenie pozostało”;
–  polityki zagranicznej Rosji: „imperialne ambicje regionalnego mocarstwa”16.
W negatywnym wizerunku Rosji dostrzec można było nie tylko ślady „trady-

cyjnego antyrosyjskiego pesymizmu Zachodu”, ale i tradycyjnego nihilizmu Rosjan 
w stosunku do swojej ojczyzny. Chodzi o to, iż dla społeczeństwa rosyjskiego nigdy 
bliskim nie było niemieckie postrzeganie się jako „kwintesencji rozwoju historycz-
nego”, niezależnie od funkcjonującego reżimu społeczno-politycznego i jego sukce-
sów bądź porażek. Rosyjski stosunek do świata to kompleks „wiecznie doganiającego 
mocarstwa”, które stale domaga się aprobaty od „idących na czele”17.

W latach 90. XX w. dominowało spojrzenie na Rosję nacechowane krytycyzmem, 
ale i sympatią, wyrażającą się w przekonaniu o możliwości przekształcenia tego pań-
stwa w kierunku pożądanym przez Stany Zjednoczone („Rosję można uratować”) 
oraz chęci wsparcia rosyjskiej transformacji. Podkreślano także wiele zasług ekipy 
Borysa Jelcyna i przykładów pozytywnych zmian w państwie, społeczeństwie i gospo-
darce. Co ciekawe, nierzadko to, co jawiło się osiągnięciem w oczach opinii amery-
kańskiej, większość Rosjan odbierało zupełnie odwrotnie (vide: rozpad ZSRR i jego 
imperium, prywatyzacja, ograniczenie roli państwa w społeczeństwie i gospodarce 
itd.). Wokół „nowej Rosji” narosło przy tym wiele mitów, które najpierw powodowały 
wspomniany wcześniej „strach o Rosję”, a następnie posłużyły do ostrej krytyki tego 
państwa. Anders Aslund zwrócił w tym kontekście uwagę na stereotypowe przedsta-
wienia Federacji Rosyjskiej obrazujące: całkowity upadek gospodarki, niefunkcjo-
nowanie systemu podatkowego, zniszczenie infrastruktury państwa, „nieodwracalny” 
kryzys zdrowotny czy „utratę” Rosji przez Zachód. Interesująco brzmiały też – pod-
dane dość szybkiej weryfi kacji – często powtarzane oceny, że Federacja Rosyjska to 
„czarna dziura” dla gospodarki Zachodu oraz iż jest to państwo wymagające „rosyj-
skiego Pinocheta”18. 

Niespełnione nadzieje na realizację „amerykańskiego modelu” rosyjskiej trans-
formacji ustrojowej doprowadziły do rozczarowania i zniechęcenia Rosją. Doskonale 
opisał to zjawisko Stephen Cohen w pracy pod sugestywnym tytułem Klęska krucjaty. 
USA i tragedia postkomunistycznej Rosji. Autor ten podkreślił, że w Stanach Zjed-
noczonych wydawało się niektórym, iż mogą nawet myśleć za Rosjan19. Potwierdzał 
to niejako Strobe Talbott, publikując artykuł Jakiej Rosji potrzebuje Ameryka. Dawał 

16 Ibidem, s. 5.
17 Ju.A. Uszanow, Priedisłowije, w: A.A. Kokoszin (red.), Rossija w sowriemiennoj sistiemie…, 

s. 15–16.
18 A. Aslund, Ten Myths About the Russian Economy, w: A. Kuchins (red.), Russia after the Fall, 

Washington D.C. 2002.
19 S. Koen, Prował kriestowowo pochoda. SSzA i tragiedija postkommunisticzeskoj Rossii, Moskwa 

2001, s. 22.
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w nim do zrozumienia, że Rosjanie mogą wybrać albo „uniwersalne” wartości i model 
rozwoju (czytaj: amerykański), albo skazać się na porażkę20.

W pierwszej dekadzie XXI w. obraz „jelcynowskiej” Rosji ponownie pojawił się 
w USA w roli pozytywnego przeciwieństwa „państwa Putina” – czegoś w rodzaju 
„raju utraconego”. Kreml w rękach W. Putina w jeszcze mniejszym stopniu (wyjąwszy 
kampanię antyterrorystyczną) spełniał oczekiwania Waszyngtonu, zwłaszcza admini-
stracji George’a W. Busha i związanych z nią środowisk opiniotwórczych. Trudno się 
więc dziwić przedstawieniom rosyjskiej władzy jako tej, która prowadzi swoje pań-
stwo „w mroki przeszłości”21. Niechętne nastawienie do Rosji można zauważyć nawet 
w „przeciekach” opublikowanych przez WikiLeaks, a dotyczących postrzegania tego 
państwa przez amerykańskie służby22. W samych Stanach Zjednoczonych zwrócono 
uwagę na szkodliwość takiego myślenia, prezentując przy tym jego przyczyny. Zali-
czono do nich:

–  emocjonalną reakcję Amerykanów na problemy związane z okresem przejścio-
wym w Rosji, powodowane głównie koncentracją amerykańskiego przekazu 
medialnego na sensacjach i wyolbrzymianiu patologii społecznych i deformacji 
jej systemu społeczno-gospodarczego;

–  próby amerykańskich lewicowych intelektualistów wykorzystania „rosyjskiego 
przykładu” jako kolejnego argumentu w walce z neoliberalizmem czy syste-
mem kapitalistycznym w ogóle;

–  nadużywanie problematyki rosyjskiej w wewnątrzpolitycznej rozgrywce w USA 
między republikanami i demokratami;

–  rozczarowanie wywołane nadmiernymi oczekiwaniami względem Rosji, mają-
cymi swoje źródło w zawyżonej ocenie tego państwa (ZSRR traktowano jako 
„balansjera” Stanów Zjednoczonych, a więc mocarstwo, „potężne” i „bogate”)23.

Scenariusz „przełom – rozczarowanie – ochłodzenie – odrzucenie” w relacjach 
Federacja Rosyjska – Stany Zjednoczone opisali wnikliwie rosyjscy autorzy Niko-
łaj Złobin i Władimir Sołowjow. Zwrócili oni jednak uwagę na to, iż wraz z rese-
tem we wzajemnych stosunkach tak po stronie amerykańskiej, jak i rosyjskiej poja-
wiły się  – chyba nazbyt optymistycznie – „nowe nadzieje”24. Tezę tę potwierdziło 
dynamiczne pogorszenie postrzegania Rosji, związane przede wszystkim z kryzysem 
na Ukrainie i geopolityczną rywalizacją Federacji Rosyjskiej z Zachodem. W USA 
w sposób negatywny zaczęto eksponować rolę rosyjskich elit władzy, z prezydentem 

20 S. Tałbott, Kakaja Rossija nużna Amierikie, „Niezawisimaja gazieta” z 11 grudnia 1997 r.
21 W „liberalnej” wersji mówiono o polityce „stabilnej, ale nieperspektywicznej”, S. Gurijew, 

E. Kaczins, A. Osłund, Kurs Rossii: stabilnyj no biespierspiektiwnyj, w: S. Gurijew, E. Kaczins, A. Osłund 
(red.), Rossija poslie krizisa, Moskwa 2011, s. 337–343. 

22 Na ten temat: WikiLeaks. Izbrannyje materiały, Moskwa 2011; Wikiliks. Kompromat na Rossiju, 
Moskwa 2011.

23 A. Shleifer, D. Treisman, A Normal Country, „Foreign Affairs” z marca–kwietnia 2004 r., s. 9.
24 N. Złobin, W. Sołowjow, Protiwostojanije Rossija – SSzA, Moskwa 2009, zwłaszcza s. 460–521.
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W. Putinem jako ich uosobieniem. Skoncentrowano się przede wszystkim na ukazy-
waniu ich wyjątkowego partykularyzmu i egoizmu w zarządzaniu państwem, w tym 
prowadzeniu polityki zagranicznej. Na przykład za jedną z podstawowych (jeśli nie 
najważniejszą) przyczyn zaangażowania Rosji na Ukrainie (aneksji Krymu i wspiera-
nia separatyzmu na wschodzie Ukrainy) uznano dążenie „ekipy Putina” do „konsolida-
cji władzy”, odwrócenia uwagi społeczeństwa od palących wewnętrznych problemów 
społeczno-gospodarczych25. Podkreślano jednak także „imperialne marzenia” Rosji, 
nakierowane zwłaszcza na odtworzenie wpływów w przestrzeni poradzieckiej i/lub 
odwołania do przeszłości imperiów Romanowów26.

W warunkach globalizacji wizerunek państwa to jego „znak towarowy”, „logo”, 
posiadające określoną wartość. Może się ona po prostu „kształtować”, ale można ją 
także aktywnie wypracowywać, co czynią tak potęgi polityczne i ekonomiczne, jak 
i niektóre państwa małe i średnie. Kreml nie realizował w ostatnich dekadach poważ-
nych programów, mających na celu poprawę wizerunku Rosji w Stanach Zjednoczo-
nych. Nie pojawiły się silne impulsy, które mogłyby zmienić – narastający od dzie-
sięcioleci (jeśli nie stuleci) – niezbyt przyjazny obraz Rosji w USA.

„Prorosyjskie lobby” w USA na początku lat 90. XX w. okazało się – paradoksal-
nie – słabsze, niż dekadę wcześniej. W końcu lat 80. minionego stulecia aktywnymi 
stronnikami ocieplenia w relacjach ze Związkiem Radzieckim byli zwłaszcza eksperci 
z zakresu kontroli zbrojeń. Wpisywało się to w logikę końca „zimnej wojny”. Ich 
dominującą pozycję w amerykańskich środowiskach eksperckich przejęli przedstawi-
ciele „etnicznych lobbies”, wywodzących się – jak zauważono wcześniej – z krajów 
środkowo- i wschodnioeuropejskich. Rosyjscy eksperci, nawet zorientowani proza-
chodnio, wielu z nich postrzegali jako zaszczepiających na gruncie amerykańskim 
niechęć do Rosji, bez względu na jej formę ustrojową. Wymaga to, zdaniem Tatiany 
Szaklieiny, „wypracowania [przez Rosję – przyp. autora] nowych form pracy z amery-
kańskim audytorium”27. Wydaje się to o tyle utrudnione, iż w minionych dwóch deka-
dach w Stanach Zjednoczonych nie wytworzyła się żadna wpływowa grupa fi nansowo-
-biznesowa, której powodzenie zależałoby od dobrych relacji USA–Rosja28. 

Należy także zwrócić uwagę na istotny fakt, iż kreowany w USA i przez USA 
wizerunek Federacji Rosyjskiej oddziałuje – poprzez środki masowego przekazu, ale 
i działania polityków, ekspertów oraz organizacji pozarządowych – na postrzeganie 

25 L. Aron, Putin’s Tactical Pause: Russia’s President Weighs Three Options in Ukraine, „Foxnews.
com” z 10 lipca 2014 r.; Z. Brzezinski, Russia and Developments in Ukraine. Statement before the Senate 
Foreign Relations Committee, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 9 lipca 2014 r.

26 P. Shishkin, Russian’s ‘Imperial Dream’ Faces Last Stand in Donetsk Muscovite Heading Separatist 
Movement in Ukraine Seeks Return of Empire, „The Wall Street Journal” z 14 lipca 2014 r.

27 T.A. Szaklieina, Wosprijatije Rossii w SSzA, w: A.A. Kokoszin (red.), Rossija w sowriemiennoj 
sistiemie…, s. 86–87.

28 A. Lieven, To Russia with Realism, „The American Conservative” z 26 marca 2007 r., www.amcon-
mag.com (15.05.2014).
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Rosji w wielu innych częściach świata, zwłaszcza w kręgu wspólnoty Zachodu. 
Dobrym tego przykładem wydaje się być Polska, gdzie opinie na ten temat wypraco-
wane za oceanem często są przyjmowane i powielane bezkrytycznie.

Creating the Image of the Russian Federation in the United States
Summary

The image of the Russian Federation in the United States of America is created in a complex 
manner; it is mainly determined by perception of Russia by the US authorities, mass media and 
expert teams. Political differences, as well as a number of other factors particularly related to 
changing position of the USSR / the Russian Federation in the global balance of power in the 
last decades and the domestic political, social and economic situation of Russia have an impact 
on the image of Russia in the USA. Accordingly, the image of Russia in the USA is subject to 
constant dynamic changes. From the point of view of the Kremlin, this image is of particular 
signifi cance due to the global impact of the policy and propaganda created in the United States.
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WOODROW WILSON W WERSALU,
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT W JAŁCIE: 
CZYNNIK BIOLOGICZNY W PODEJMOWANIU

DECYZJI W POLITYCE ZAGRANICZNEJ

Znaczenie czynnika biologicznego zauważone zostało już u samych narodzin stosun-
ków międzynarodowych jako odrębnej dyscypliny nauk społecznych. W roku 1946 
Hans Morgenthau przestrzegał: „Filozofi a racjonalizmu niewłaściwie rozumie naturę 
człowieka, naturę społeczeństwa oraz naturę samego rozumu. Nie zauważa, że natura 
ludzka ma trzy wymiary: biologiczny, racjonalny i duchowy. Zaniedbując biologiczne 
impulsy powodujące człowiekiem oraz jego duchowe aspiracje, błędnie ujmuje miej-
sce rozumu w całości ludzkiego bytowania; wypacza znaczenie etyki, szczególnie 
w polityce, oraz nadużywa nauk ścisłych, czyniąc z nich instrument społecznego 
wybawienia, co nie odpowiada ani naturze tych nauk, ani też naturze społeczeństwa”1.

Próżno jednak szukać u Morgenthaua oraz u innych autorów systematycznego 
uwzględniania wpływu czynnika biologicznego na podejmowanie decyzji w polityce 
zagranicznej, czy też na stosunki międzynarodowe w ogóle. Tymczasem przywódcy 
decydujący o polityce zagranicznej są najczęściej w zaawansowanym wieku, kiedy 
maleje odporność na stres i zmęczenie. Mogą już odczuwać różne chroniczne dolegli-
wości, w tym wynikające z nałogów i przyjmować różnego rodzaju substancje psycho-
aktywne. Wszystkie te czynniki obniżać mogą ich decyzyjną formę akurat wówczas, 
gdy interes państwa wymaga, by była ona jak najlepsza. Lepsze rozeznanie czynnika 
biologicznego mogłoby więc ustrzec państwa od niejednego błędu.

W 1982 r. Thomas C. Wiegele zapowiadał w naukach społecznych „rewolucję” 
paradygmatyczną. Kwestionował mniemanie, że zachowanie człowieka zdeterminowane 
jest tylko przez doświadczenie oraz środowisko. Nauki społeczne powinny się jednak 
„biologicznie uwrażliwić”. T.C. Wiegele odrzucał biologiczny determinizm. Chodziło 
mu tylko o uwzględnienie czynników biologicznych w wyjaśnianiu zachowań ludzkich2.

1 H.J. Morgenthau, Scientifi c Man vs. Power Politics, Chicago 1946, s. 5.
2 T.C. Wiegele, Is a Revolution Brewing in the Social Sciences?, w: T.C. Wiegele (red.), Biology and 

the Social Sciences: An Emerging Revolution, Boulder 1982, s. 3–8.
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Postulował więc rozwój nowoczesnego podejścia biopolitycznego. Nurt taki w naukach 
politycznych wprawdzie się pojawił, ale do „paradygmatycznego przesunięcia” dotąd 
nie doszło.

Badania tylko wyrywkowo zajmują się wpływem, jaki na osoby decydujące 
o polityce zagranicznej wywierają takie czynniki, jak np. stan zdrowia fi zycznego 
i psychicznego oraz przyjmowane substancje psychoaktywne. Kwestie te podejmują 
prace z historii stosunków międzynarodowych, historii dyplomacji, ewentualnie bio-
grafi e. Oprócz literatury „świadomie” biopolitycznej, są też teksty przedstawicieli 
nauk medycznych, niekiedy we współpracy z politologami bądź historykami. Z punktu 
widzenia współczesnej wiedzy medycznej analizują zdrowotne niedomogi politycz-
nych decydentów w ważnych dla stosunków międzynarodowych momentach. 

Niniejszy tekst pokazuje poznawcze walory tego podejścia na przykładzie decyzji 
podejmowanych podczas konferencji wersalskiej 1919 r. oraz konferencji przywód-
ców wielkich mocarstw w Jałcie 1945 r. Podejmowano tam decyzje ważne dla polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz dla polityki międzynarodowej w ogóle. Jak 
się miało okazać, zły stan zdrowia prezydenta Wilsona w Wersalu oraz prezydenta 
Roosevelta w Jałcie miał istotny wpływ na ich treść. Dla czytelnika polskiego te aku-
rat casusy biologicznie uwarunkowanych niepowodzeń w polityce zagranicznej mogą 
być interesujące, gdyż dotyczyły one jednocześnie żywotnych interesów Polski. 

 1. Wilson: chory „idealista” na wersalskiej konferencji 
pokojowej

Swoje, jak to później nazwano, „idealistyczne” międzynarodowe credo, profesor nauk 
politycznych Uniwersytetu Princeton (1890–1909), Wilson wyłożył już jako prezy-
dent Stanów Zjednoczonych (1913–1921). W przemówieniu do Kongresu, 8 stycznia 
1918 r., przedstawił sławne Czternaście Punktów, na których opierać się miał pokój 
na świecie, po „wojnie kończącej wszystkie wojny”.

Był to nie tylko polityczny program udziału Ameryki w Wielkiej Wojnie. Wil-
son zarysował swoją liberalną teorię stosunków międzynarodowych – wizję pokoju 
opartego na „otwartej dyplomacji”, wolności handlu, rozbrojeniu, samostanowieniu 
narodów, bezpieczeństwie zbiorowym, gwarantowanym przez Ligę Narodów, oraz na 
transparentności, wynikającej z otwartej dyplomacji i jawnych traktatów. Czternaście 
Punktów przyczyniło się do zakończenia wojny, gdyż Niemcy wystąpiły na ich podsta-
wie w październiku 1918 r. o rozejm i rozpoczęcie rokowań pokojowych. Wilsonow-
ska zasada samostanowienia narodów zdobyła uniwersalne uznanie międzynarodowe 
oraz szerokie zastosowanie.

Jednak to sam Wilson podkopał zarówno swoją wizję demokratycznego pokoju, 
jak i jego kluczową instytucję – Ligę Narodów. Stało się tak, ponieważ podczas 
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konferencji wersalskiej Wilson był już poważnie chory. Choroba zaburzała jasność 
jego myśli, efektywność argumentacji oraz skuteczność dyplomacji. W efekcie Trak-
tat Wersalski zasadniczo odbiegał od wilsonowskich punktów i to akurat w tych spra-
wach, w których jego poglądy były całkiem sensowne. Na przykład, punkty Wilsona 
nie obarczały Niemiec wyłączną winą za wywołanie wojny, ani nie zapowiadały nało-
żenia na Niemcy wysokich odszkodowań wojennych. Symptomy choroby Wilsona 
nasiliły się jeszcze po jego powrocie z Europy do USA, gdzie przez błędną taktykę 
przegrał batalię o ratyfi kowanie przez Amerykę Traktatu Wersalskiego i przystąpienie 
przez nią do Ligi Narodów. Bez USA Liga nie miała możliwości skutecznego działa-
nia na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Wilson kierował się też osobliwymi poglądami na etiologię chorób. Był przeko-
nany, że jego problemy zdrowotne są karą za jakieś złe postępki i że dadzą się prze-
zwyciężyć samą siłą woli. Dlatego o istnieniu swoich dolegliwości uparcie zaprzeczał, 
ich symptomy konsekwentnie ukrywał, zaś ich domniemane przyczyny „zwalczał” 
coraz bardziej wytężoną pracą i żelazną samodyscypliną. Sprowadzał tym na siebie 
kolejny atak choroby.

Wilson już od wczesnej młodości cierpiał na dolegliwości żołądkowe. Miał także 
problemy psychologiczne, związane z trudnościami w nauce powodowanymi przez 
dysleksję, przerośnięte ambicje, a także zawód miłosny. Trudności w pisaniu i formu-
łowaniu myśli ambitny Wilson pokonywał uporczywymi ćwiczeniami3.

Poważny kryzys przyszedł w maju 1896 r. Wilson doznał pierwszego z całej serii 
udarów, które miały go nękać już do końca życia. Wedle analizy historii choroby Wil-
sona z lat 80. XX w., były to niedokrwienne udary mózgu. Upośledzały go one fi zycz-
nie oraz zmieniały jego psychikę. Odkąd został w 1890 r. profesorem nauk politycz-
nych w Princeton, Wilson narzucił sobie morderczy tryb pracy naukowej i dydaktycz-
nej. Udar spowodował upośledzenie ruchowe i bolesność prawej ręki, przez co Wilson 
miał trudności z pisaniem. Żeby ukryć swoją niedołężność, zaczął używać maszyny 
do pisania, a także nauczył się pisać lewą ręką.

Powtarzające się udary zmieniały osobowość Wilsona. Jeszcze w Princeton, zrazu 
popularny nauczyciel oraz rektor-reformator, Wilson stopniowo skłócił się ze wszyst-
kimi, do tego stopnia, że zmuszono go w 1909 r. do dymisji. Skorumpowana Partia 
Demokratyczna w New Jersey akurat poszukiwała uczciwego kandydata na guber-
natora stanu. W 1910 r. Wilson wygrał wybory na gubernatora New Jersey, a już 
w 1912 r. został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Choć podczas kam-
panii prezydenckiej, w grudniu 1911 r. znów doznał lekkiego udaru, to w pierwszych 
dwóch latach prezydentury, czuł się stosunkowo dobrze. 

Oprócz tego, że Wilson był trudnym pacjentem, jako prezydent dobrał sobie przy-
bocznego lekarza, Cary’ego Graysona, który uważał, że dla dobra prezydentury nie 

3 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness in the White House, Durham 1988, s. 17–18, 29. Zob. 
także: E.A. Weinstein, Woodrow Wilson: A Medical and Psychological Biography, Princeton 1981, s. 49, 141.
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należy ujawniać słabości prezydenta i ochoczo współpracował z Wilsonem w ukry-
waniu jego dolegliwości lub – kiedy już się ich ukryć nie dawało – bagatelizowaniu 
ich nie tylko przed opinią publiczną, ale i przed żoną Wilsona, Edith, i jego współpra-
cownikami. Ta gra pozorów przybrała zupełnie groteskową formę podczas konferencji 
wersalskiej i zaraz po niej4.

W roku 1918 wiele się w polityce amerykańskiej i życiu Wilsona działo. Nie 
tylko ogłosił on Czternaście Punktów. Skonkretyzował też swoje plany odnośnie do 
przyszłej Ligi Narodów. Na jesieni odbyły się w USA wybory do Kongresu, a Niemcy 
poprosiły o rozejm w Wielkiej Wojnie. W grudniu Wilson przyjechał do Francji, 
by uczestniczyć w konferencji wersalskiej. Wreszcie, w 1918 r. nastąpiło wyraźne 
pogorszenie zdrowia prezydenta. Miało to negatywne skutki polityczne. Już w lutym 
i w marcu Wilson coraz częściej nie pojawiał się w Gabinecie Owalnym. Potrzebował 
wypoczynku. Wybuchał złością z błahych powodów. Stawał się coraz bardziej roztar-
gniony. Zapominał decyzji podjętych podczas spotkania, któremu właśnie przewodni-
czył. Sam zauważał, że jego umysł coraz bardziej „przecieka”. Im bardziej tracił kon-
trolę nad rzeczywistością, tym bardziej starał się wszystko dokładniej kontrolować5. 
„Osłabione panowanie nad emocjami, rosnący egocentryzm, wzrost podejrzliwości 
i tajemniczości oraz błędne decyzje i luki w pamięci są – zauważa Edwin A. Wein-
stein – normalnymi objawami miażdżycy naczyń mózgowych”6.

Jeszcze przed swoim wyjazdem do Francji, Wilson, który wcześniej zaintereso-
wał się powstałą w czerwcu 1915 r. amerykańską Ligą na Rzecz Pokoju (League to 
Enforce Peace), pracował nad swoją własną koncepcją Ligi Narodów. Miała ona być 
skutecznym narzędziem utrzymania pokoju. Jednak odmawiał szerokiego dyskutowa-
nia swoich pomysłów. Lękał się, że republikańscy senatorowie czyhają tylko, żeby zni-
weczyć jego plany. Swoje paranoiczne podejrzenia Wilson ujawnił podczas kampanii 
wyborczej do Kongresu jesienią 1918 r. Wezwał wyborców, by głosowali na demo-
kratów, gdyż zwycięstwo republikanów odczytane zostanie w Europie jako osłabienie 
przywództwa Wilsona. Sugerował w ten sposób, że republikanie szkodzą interesom 
Ameryki. Tego rodzaju insynuacje rozsierdziły wyborców. Republikanie zdobyli więk-
szość w Kongresie. Nowym przewodniczącym wpływowej senackiej komisji polityki 
zagranicznej został, wielokrotnie wcześniej obrażany przez Wilsona, republikański 
senator Henry Cabot Lodge.

Również podczas konferencji wersalskiej zachowanie prezydenta stawało się 
coraz bardziej ekscentryczne. Wilson sam godzinami czytał wszystkie dokumenty, 
sam formułował stanowiska, a następnie sam pisał na maszynie sążniste memoranda. 
Jeden z członków delegacji brytyjskiej był niezmiernie zdziwiony widokiem amery-
kańskiego prezydenta siedzącego w kącie sali, w której toczono negocjacje, mozolnie 

4 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 29–46, 46-49, 69–70.
5 Ibidem, s. 56–57.
6 E.A. Weinstein, op. cit., s. 329.
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wystukującego na maszynie kolejne stanowisko7. Odbijało się to na jego kondycji 
fi zycznej: posiwiał i wybladł, dostał też nerwowych skurczów twarzy. Lloyd George 
i Georges Clemenceau irytowali go. Tracił wątek i sens wypowiedzi. 28 marca 1919 r. 
kłótnia z Clemenceau niemal nie doprowadziła do zerwania konferencji. W kwietniu 
1919 r. Wilson był tak wyczerpany, że nie mógł dalej normalnie pracować. Negocjacje 
prowadzono więc w salonie przylegającym do sypialni Wilsona. Uczestniczył w nich 
pułkownik Edward M. House, który od czasu do czasu informował prezydenta o ich 
przebiegu i pobierał od niego instrukcje.

W tym samym czasie Wilson mógł też przejść kolejny udar. Zaczął podejrze-
wać, że szpieguje go zatrudniona w rezydencji francuska służba. Nakazał Secret 
Service przeprowadzenie dochodzenia. Okazało się, że tylko jeden ze służących 
potrafi ł powiedzieć parę słów po angielsku. Wilson i tak w wyniki dochodzenia nie 
uwierzył. Kazał sobie zainstalować sejf i zarządził, aby podczas nieobecności, jego 
gabinetu pilnowali agenci Secret Service. Zarządził też „zharmonizowanie” w swoim 
apartamencie kolorów mebli8. Zdarzało mu się też diametralnie zmieniać stanowisko 
w negocjacjach. Na przykład najpierw był zdecydowanie przeciwny stawianiu cesa-
rza Wilhelma II przed sądem. Po ustąpieniu ostrych dolegliwości, Wilson nagle sam 
napisał art. 227 Traktatu Wersalskiego mówiący o postawieniu niemieckiego cesarza 
przed sądem za „najwyższą obrazę moralności międzynarodowej i świętej powagi 
traktatów”, a kiedy jego poprawka została przyjęta, wpadł w zachwyt nad sobą, 
uważając, że uzyskał wielkie ustępstwo od Francji (która konsekwentnie obstawała
za sądzeniem kajzera)9.

Premier Lloyd George oraz doradca Wilsona, późniejszy prezydent USA, Her-
bert Hoover, zauważali problemy Wilsona z koncentracją, logiką oraz pamięcią. 
Wedle Hoovera, wieczorem prezydent nie pamiętał tego, co uzgodniono po połu-
dniu. W końcu, 28 czerwca 1919 r. podpisał traktat pokojowy, który zaprzeczał jego 
podstawowym pozycjom wyjściowym, z bezsilną Ligą Narodów oraz z obciążeniem 
Niemiec reparacjami wojennymi. Mimo to był przekonany, że odniósł wielki sukces 
i zrealizował swoje Czternaście Punktów.

Latem 1919 r. Wilson powrócił z Europy do Ameryki. Nadal miał problemy ze 
„składnością myśli”. Niektóre zasadnicze postanowienia Traktatu Wersalskiego, na 
przykład udział Stanów Zjednoczonych w Lidze Narodów, budziły ostry sprzeciw 
republikanów, dysponujących większością w Senacie, bez którego zgody traktat nie 
mógł być ratyfi kowany. Zirytowany oporem Senatu oraz wrogością, z jaką spotkał się 
w senackiej komisji spraw zagranicznych, Wilson postanowił odwołać się bezpośred-
nio do Amerykanów. Wyruszył pociągiem w objazd po kraju. Na stacjach agitował 
wyborców do nacisku na swoich senatorów, by ci zagłosowali za ratyfi kacją. Plan ten 

7 Por. Ch.L. Mee, Jr., The End of Order: Versailles 1919, New York 1980, s. 65.
8 E.A. Weinstein, op. cit., s. 342.
9 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 63–64. Cytowany art. 227 za: Dz.U. 1920, nr 35, 

poz. 200.
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zakończył się kompletnym fi askiem. Nie tylko z powodu panujących upałów. Wilson 
wysławiał się nieskładnie, używał dziwnych metafor, związanych z chorobami i sta-
nem zdrowia, tracił oddech i zanosił się kaszlem. Były to objawy niewydolności serca. 
W dodatku dostał ostrej migreny. Miał też nawracające epizody podwójnego widzenia, 
wskazujące na udar upośledzający ośrodki wzrokowe w płatach potylicznych mózgu. 
Mimo usilnych namów żony oraz doktora Graysona, nie przerywał podróży. Oba-
wiał się, że senator Henry Cabot Lodge oskarży go o nieudacznictwo, co ostatecznie 
pogrzebie traktat.

Unieruchomił go dopiero kolejny udar, który był niemal śmiertelny. Wilson wystę-
pował 25 września 1919 r. przed dużym zgromadzeniem w Pueblo, Kolorado. Podcho-
dząc do mównicy, potknął się; agent Secret Service musiał go podtrzymać. W trak-
cie wystąpienia Wilson nagle stracił wątek. Rozejrzał się oszołomiony i zaczął od 
początku. Zakończył emocjonalnym apelem, po czym zalał się łzami. Po kilku godzi-
nach cała lewa strona ciała prezydenta była sparaliżowana. Dopiero wówczas doktor 
Grayson zarządził powrót do Waszyngtonu. Już w stolicy, 2 października, doznał Wil-
son kolejnego poważnego udaru. Przez trzy tygodnie leżał unieruchomiony w łóżku. 
Kompletny paraliż znów objął lewą stronę ciała. W obu oczach miał zaburzone widze-
nie. Nigdy już nie miał wrócić do formy. Mówił oraz czytał z trudnością. Wpadał 
w depresję i płakał bez wyraźnego powodu. Był coraz słabszy intelektualnie. Z tymi 
niepełnosprawnościami dotrwał do końca drugiej kadencji 4 marca 1921 r.10

Posuwano się do zupełnie groteskowych zabiegów, tuszując żałosny stan prezy-
denta. Żeby ukryć paraliż twarzy, Wilson zapuścił wąsy i brodę. Zagadnięty przez 
sekretarza stanu Roberta Lansinga o przewidzianą w konstytucji możliwość przeję-
cia obowiązków przez wiceprezydenta, w przypadku gdy prezydent nie jest w stanie 
sprawować urzędu, doktor Grayson oburzony stwierdził, że nigdy tego rodzaju orze-
czenia nie wyda. Lojalny doktor wydawał natomiast kłamliwe biuletyny lekarskie, 
uspokajając opinię publiczną, że wszystko jest z Wilsonem w najlepszym porządku. 
Udawało się to także dlatego, że prasa w tamtych czasach nie była w takich kwestiach 
zbyt dociekliwa. Wiceprezydenta Thomasa R. Marshalla oczywiście w ogóle nie poin-
formowano o rzeczywistym stanie rzeczy. Konspiracja posunęła się aż tak daleko, że 
mimo jego poważnego stanu, Wilsona nigdy porządnie nie przebadano, ani nie pod-
dano hospitalizacji. Nie prowadzono też dokumentacji medycznej jego choroby11.

Pozbawiona przywództwa Partia Demokratyczna nie zdołała obronić w Senacie 
Traktatu Wersalskiego. W listopadzie 1919 r. batalia o jego ratyfi kację zakończyła się 
klęską. Przez rok Ameryka praktycznie nie miała rządu. Rzadko w pełni świadomy, 
a zwykle bezładnie bełkoczący, targany depresjami i melancholią, na wpół spara-
liżowany prezydent próbował jeszcze uzyskać nominację Partii Demokratycznej na 

10 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 65, 67–68.
11 Zwracają na to uwagę: R.S. Robins, H. Rothschild, Hidden Health Disabilities and the Presidency: 

Medical Management and Political Consideration, „Perspectives in Biology and Medicine” zima 1981 r., 
s. 245.
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kolejną kadencję. W jednym, Wilson pozostał konsekwentny – do śmierci, 3 lutego 
1924 r., zaprzeczał, że był poważnie chory12.

Akurat wtedy, gdy przyszło mu w tych decydujących o kształcie świata po Wiel-
kiej Wojnie wydarzeniach uczestniczyć, prezydent Wilson nie był w stanie temu 
zadaniu podołać. Robert Robins i Henry Rothschild zauważają: „Niewątpliwie fakt, 
że Wilson nie został usunięty z urzędu lub zawieszony uczynił odrzucenie Paktu 
Ligi nieuniknionym”13. Co więcej, ani podczas konferencji wersalskiej, ani później 
w Waszyngtonie nie było w rządzie Stanów Zjednoczonych żadnego mechanizmu 
pozwalającego efektywnie weryfi kować stan zdrowia prezydenta oraz odsunąć go od 
sprawowania urzędu.

 2. Nadciśnienie a negocjacje ze Stalinem:
Franklin Delano Roosevelt w Jałcie

Prezydent Roosevelt zmarł 12 kwietnia 1945 r. w swoim letnim domu w Palm Springs, 
Georgia. Przebywał tam od dwóch tygodni. Przyjechał w fatalnym stanie fi zycznym, 
odzyskać siły po wyczerpującej kampanii prezydenckiej 1944 r., kiedy to po raz trzeci 
zapewnił sobie reelekcję14, oraz po trudnych negocjacjach ze Stalinem w Jałcie mię-
dzy 4 a 11 lutego 1945 r.

W lutym 1945 r., kiedy prezydent Roosevelt przystępował do decydującej fazy 
negocjacji ze Stalinem o kształcie powojennego świata, choroby tak spustoszyły 
mu organizm, że jego wygląd fi zyczny budził przerażenie bliskich i współpracow-
ników. A przecież, nawet wedle ówczesnych pojęć, Roosevelt nie był jeszcze stary. 
Miał dopiero 62 lata. Zasadnicze pogorszenie stanu zdrowia Roosevelta nastąpiło 
już w grudniu 1943 r., po jego powrocie z teherańskiej konferencji Wielkiej Trójki. 
Od tego czasu prezydent nie odzyskał już dawnej energii. Kolejny krok ku swojej 
nagłej i przedwczesnej śmierci Roosevelt zrobił, decydując się ubiegać o prezyden-
turę w wyborach 1944 r. Syn Roosevelta James był przekonany, że doprowadziło to 
do śmierci ojca15. W Jałcie Roosevelt był cieniem samego siebie. Lekarz Churchilla, 
Lord Moran notował: „Prezydent wydawał się stary, chudy i wymizerowany. W pele-
rynie zarzuconej na ramiona wydawał się skurczony. Siedział patrząc przed siebie, 
z otwartymi ustami, jakby nie rozumiał co się dzieje. Wszyscy byli wstrząśnięci jego 
wyglądem i wciąż o tym między sobą szeptali. Panowała zgoda, że z prezydentem 
jest fi zycznie bardzo źle [...]. Ale nie tylko żałosny stan fi zyczny prezydenta zwracał 

12 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 71–74.
13 R.S. Robins, H. Rothschild, Hidden Health Disabilities…, s. 245.
14 Franklina Delano Roosevelta wybierano cztery razy na prezydenta, tzn. była jedna elekcja oraz 

trzy reelekcje.
15 J.M. Post, R.S. Robins, When Illness Strikes the Leader: The Dilemma of the Captive King, New 

Haven 1993, s. 27.
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uwagę. Rzadko włączał się do dyskusji, siedząc z otwartymi ustami [...]. Z tego co 
widziałem, wątpię, czy był w stanie sprostać swemu zadaniu. Widać było u niego 
wszystkie symptomy tak zaawansowanego stadium stwardnienia arterii mózgowych, 
że dawałem mu tylko kilka miesięcy życia”16.

Na żądanie zaniepokojonej rodziny, prezydent poddał się z marcu 1944 r. bada-
niom w Szpitalu Marynarki Wojennej w Bethesda pod Waszyngtonem. Przeprowadził 
je kardiolog, komandor porucznik Howard Bruenn. Wykazały one poważne upośledze-
nie serca. Roosevelt miał trudności z oddychaniem, nie mógł płasko leżeć nie odczu-
wając dolegliwości. Twarz miał ziemistą, zaś usta sine. Ciśnienie tętnicze znacznie 
podwyższone (186/108). Stan naczyń siatkówki wskazywał na długotrwałe nadciśnie-
nie. Ogólna diagnoza komandora Bruenna brzmiała: „nadciśnienie, nadciśnieniowa 
choroba serca, upośledzenie lewej komory serca oraz ostre zapalenie oskrzeli”. Roose-
velt miał też symptomy długotrwałej choroby płuc. Wciąż cierpiał na ostrą anemię, 
którą wykryto u niego jeszcze w 1941 r.

O poważnym stanie zdrowia prezydenta nie dowiedziała się nawet najbliższa 
rodzina, gdyż jego naczelny lekarz admirał Ross T. McIntire wyników badań koman-
dora Bruenna nie ujawnił. Rozmyślnie okłamywał i rodzinę, i opinię publiczną, do 
ostatniej chwili życia Roosevelta utrzymując, że właściwie wszystko jest z jego zdro-
wiem w porządku17.

Oprócz słabego zdrowia, sprawność Roosevelta w Jałcie pogorszyły jeszcze 
niewygody podróży na Krym. Podróż do Jałty trwała 12 dni. Roosevelt wyruszył 
23 stycznia 1945 r. z bazy marynarki wojennej w Norfolk, Wirginia, na pokładzie krą-
żownika USS Quincy. Po ośmiu dniach dopłynął na Maltę. Stamtąd odleciał 3 lutego 
po północy samolotem prezydenckim Douglas VC-54C „Sacred Cow” na odległe 
o 2200 km od Malty lotnisko w Saki na Krymie. Przelot na wysokości 1800 m zajął 
około 12 godzin; był „długi i zimny”. Z powodu nadciśnienia prezydenta, admirał 
McIntire zalecał, by prezydencki samolot latał na niskim pułapie, gdzie turbulencje są 
częstsze i gwałtowniejsze niż na dużych wysokościach. Lądowanie w Saki nastąpiło 
w południe. Kolejne sześć godzin zajął Rooseveltowi dojazd samochodem do odda-
lonej o zaledwie 130 km Jałty. Witający Roosevelta w Jałcie amerykański ambasador 
w ZSRR Averell Harriman wstrząśnięty był jego wyglądem18.

Nie dość, że podróż Roosevelta do Jałty była wyczerpująca, po przyjeździe na 
miejsce prezydent ulegał napadom ciężkiego, bolesnego kaszlu, który uniemożliwiał 

16 Ch. Moran, Churchill Taken from the Diaries of Lord Moran: The Struggle for Survival, 1940–1965, 
Boston 1966, s. 218, 223, 226.

17 J.M. Post, R.S. Robins, When Illness Strikes the Leader..., s. 27–28.
18 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 124–125; Conferences at Malta and Yalta, 

1945, „Foreign Relations of the United States”, Washington, D.C.: United States Department of State, 
1945, 7. The President’s Log at Yalta, s. 549, http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-
idx?type=goto&id=FRUS.FRUS (29.10.2014); D.K. Goodwin, No Ordinary Time: Franklin and Eleanor 
Roosevelt: The Home Front in World War II, New York 1994, s. 576. 
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mu sen. Zmobilizował się, żeby rozpocząć obrady Wielkiej Trójki, tak jak zaplano-
wano, 4 lutego 1945 r., poprosił jednak, by formalne negocjacje rozpoczynać dopiero 
około godziny 16:00 i by nie trwały one dłużej niż trzy godziny. Jednak nawet tak 
ograniczony program był ponad siły prezydenta. Czasami odzyskiwał dawny wigor, 
by wkrótce popaść w stan bliski letargowi19.

Zły stan zdrowia Roosevelta nie był bynajmniej jedynym czynnikiem osłabia-
jącym kondycję delegacji amerykańskiej na jałtańską konferencję Wielkiej Trójki. 
Ciężko chory na raka żołądka i w związku z tym, niezbyt aktywny, był też najbliższy 
doradca prezydenta Harry Hopkins. Inny ważny doradca w Jałcie, Edward Stettinius, 
został sekretarzem stanu zaledwie kilka tygodni wcześniej, zastępując na tym stanowi-
sku umierającego Cordella Hulla. Niektórzy członkowie amerykańskiej delegacji byli 
następnie podejrzewani o sprzyjanie ZSRR lub wręcz pracę na jego rzecz. Agentem 
radzieckim był np. Alger Hiss. Apartament Roosevelta w Jałcie i wszystkie jego roz-
mowy były na radzieckim podsłuchu. Potencjał na nieoptymalny przebieg konferencji 
jałtańskiej dla interesów amerykańskich i szerzej Wolnego Świata był zatem znaczny. 
Zły stan zdrowia prezydenta miał jednak znaczenie bardzo istotne20. Nie mógł tego 
kompensować Churchill, który miał odpowiedni temperament oraz doświadczenie 
polityczne, jednak niezbyt wiele w Jałcie znaczył. Roosevelt przyjął bowiem zastana-
wiającą strategię negocjacyjną ostentacyjnego ignorowania Churchilla, m.in. dlatego, 
żeby obłaskawić Stalina21.

John Lewis Gaddis przekonuje jednak, że polityka prezydenta wobec Stalina nie 
wynikała z naiwności, lecz z wyrachowania. Roosevelt miał się obawiać zawarcia 
przez Stalina separatystycznego pokoju z Hitlerem, szczególnie, że alianci zachodni 
nie otworzyli drugiego frontu w Europie w 1942 r. Gdyby tak się stało, amerykań-
skie straty w wojnie byłyby wielokrotnie większe. Zdaniem Gaddisa, ten zasadniczy 
dla amerykańskich interesów cel Roosevelt z całą konsekwencją osiągnął. Radzieckie 
straty w ludziach (cywilne i wojskowe) w wojnie w Europie wyniosły około 16 milio-
nów, amerykańskie i brytyjskie – mniej niż 1 milion. W lutym 1945 r. w Jałcie, zdrowy 
lub nie, Roosevelt nie oddał więc Stalinowi niczego, co i tak nie było już wcześniej 

19 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 125. O braku snu prezydenta Roosevelta w Jałcie 
zob. też: D.K. Goodwin, op. cit., s. 579.

20 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 124, 127. Dokumenty na konferencję jałtańską 
przygotowywał dla Stettiniusa i Roosevelta Alger Hiss, dyrektor w Departamencie Stanu. W Jałcie Hiss 
brał m.in. udział w grupie redagującej, określającą przyszłość Europy Wschodniej, Deklarację o wyzwo-
lonej Europie. O agenturalnej przeszłości Hissa, zob. D.P. Moynihan, Secrecy: The American Experience, 
New Haven 1998, s. 146. J.L. Gaddis (The United States and the Origins of the Cold War: 1941–1947, 
New York 1972, s., s. 79) zauważa, że do wspomnianych dokumentów dla Roosevelta na konferencję 
jałtańską „w sposób niewyjaśniony nie dołączono” „dwóch opracowań Departamentu Stanu odradzających 
bezpośrednie przekazanie południowego Sachalinu oraz Kuryli Związkowi Radzieckiemu”. O łączności 
Roosevelta z Białym Domem zob. L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1981, s. 283; P. Wie-
czorkiewicz, Historia polityczna Polski: 1935–1945, Warszawa 2006, przypis 157, s. 462.

21 J.L. Gaddis, op. cit., s. 63–64; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski: 1864–
1945, t. 3: 1939–1945, Warszawa 1981, s. 421–424. 
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stracone, tj. Europy Wschodniej, zyskał zaś współpracę ZSRR w wojnie z Japonią oraz 
w przyszłej pokojowej organizacji powojennego świata22. Czyżby?

Roosevelt chciał załatwić w Jałcie ze Stalinem dwie sprawy, doraźną – zapew-
nienie udziału ZSRR w wojnie przeciwko Japonii oraz strategiczną – przekonanie 
radzieckiego dyktatora do współpracy w ramach nowej organizacji międzynarodowej, 
zapewniającej trwały pokój. Atak ZSRR na Japonię miał ograniczać straty amerykań-
skie w zdobywaniu wysp japońskich, zaś udział ZSRR w nowej organizacji między-
narodowej miał zapewnić miejsce Roosevelta w historii, jako wielkiego prezydenta, 
którego New Deal najpierw wyciągnął z największego w historii kryzysu gospodar-
czego Amerykę, teraz zaś nowa organizacja Narodów Zjednoczonych miała uchronić 
świat „od plagi wojny”.

„Kwestia polska” należała do mniej istotnych. Poświęcono jej w Jałcie wiele czasu, 
głównie dlatego, że zasadniczych decyzji nie dało się dalej odwlekać. Już w listopa-
dzie 1943 r. w Teheranie Wielka Trójka zgodziła się, że Polska utraci na rzecz ZSRR 
swoje ziemie wschodnie, za co uzyska rekompensatę terytorialną na zachodzie i pół-
nocy, kosztem Niemiec. Dokładniejszego kształtu przyszłych granic Polski nie uzgod-
niono, gdyż Roosevelta czekały w 1944 r. wybory prezydenckie i nie chciał on utracić 
głosów amerykańskiej Polonii23. W lutym 1945 r. było już po wyborach, zaś wojska 
radzieckie okupowały Polskę. Poza tym Stalin stwarzał polityczne fakty dokonane 
instalując jeszcze w lipcu 1944 r. w Polsce swój własny „rząd”. Konieczne było poro-
zumienie Wielkiej Trójki w kwestii powołania takiego rządu polskiego, który byłyby 
w stanie uznać i ZSRR, i mocarstwa zachodnie. W tej sytuacji sukcesem Roosevelta 
w negocjacjach ze Stalinem byłoby uzyskanie granicy wschodniej, będącej korzystną 
dla Polski interpretacją „linii Curzona” oraz rządu polskiego, wprawdzie „przyja-
znego” ZSRR, ale nieskładającego się z samych radzieckich agentów lub marionetek.

To, czy w sprawie „linii Curzona” jakieś możliwości korzystniejszego dla Polski 
rozwiązania istniały, nie zostało nawet przez Roosevelta wysondowane. O Lwowie 
i drohobyckich polach naftowych Roosevelt napomknął w Jałcie tylko raz, 6 lutego, 
i to w bardzo defensywnej formie, zaznaczając od razu, że nie będzie na to nalegał. 
Dnia następnego zgodził się od razu z radziecką propozycją granic Polski. Później 
już do sprawy tej nie powracano. Roosevelt nie zdobył się nawet na to, żeby zare-
agować na ostentacyjnie cyniczną uwagę Stalina, że nie sposób od niego wymagać 
więcej niż od Brytyjczyków i Francuzów, którzy sami wytyczyli „linię Curzona”, 

22 J.L. Gaddis, op. cit., s. 64–66, 79–86.
23 W bezpośredniej rozmowie ze Stalinem, która odbyła się w Teheranie 1 grudnia 1943 r., Roosevelt 

zgodził się co do zasady na przesunięcie Polski na zachód. Amerykańskie mapy przygotowane na Teheran 
przez Departament Stanu, nad którymi dyskutowano, przedstawiały sześć wariantów proponowanej granicy 
wschodniej, wśród nich trzy warianty „linii Curzona”, wszystkie pozostawiające Lwów w Polsce. Zob. 
np. L. Pastusiak, op. cit., s. 162–168; J.L. Gaddis, op. cit., s. 138–139. O wariantach przebiegu granicy 
wschodniej Polski, zob. np. W.T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939–1945), 
Warszawa 1966, s. 332, przypis 44. 
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przyznając Rosji Lwów i okolice. Roosevelt mógłby przynajmniej przypomnieć to, 
co już w Teheranie podnosił Anthony Eden, że uzgodniony z Polską podczas kon-
ferencji w Spa w 1920 r. przebieg „linii Curzona” pozostawiał Lwów przy Polsce, 
oraz że była to tylko propozycja linii rozejmowej, a nie granicy. Wreszcie sam Stalin 
7 lutego zaproponował, by ostateczna granica polsko-radziecka przebiegała „z odchy-
leniem od niej w niektórych rejonach o 5–6 kilometrów na korzyść Polski”. Roose-
velt mógłby to uznać za idącą w dobrym kierunku koncesję Stalina, w stosunku do 
jego stanowiska z Teheranu, które ten, sam miał zaznaczyć na amerykańskiej mapie 
„zielonym ołówkiem”. Na północy „linia Curzona” opierała się na Niemnie w oko-
licach Grodna24. Tego też nie zrobił. Niemal na całej długości, z wyjątkiem rejonów 
Puszczy Białowieskiej oraz Hrubieszowa, granicę polsko-radziecką faktycznie wyty-
czono „z odchyleniem” od „linii Curzona”, tyle że na korzyść ZSRR. Nie podniósł też 
Roosevelt w ogóle argumentu przeważnie polskiego, etnicznego składu mieszkańców 
Lwowa, mimo że to sam Stalin wysunął zasadę etniczności, jako podstawę przyszłego 
terytorialnego rozgraniczenia Polski i ZSRR. 

Rooseveltowi nie mogło umknąć istotne symboliczne znaczenie tej, tylko pozor-
nie marginalnej dla świata kwestii. Zgoda na pozostawienie tego akurat skrawka tery-
torium w ZSRR oznaczała w istocie polityczną ratyfi kację przez przywódcę „wol-
nego świata” zasadniczych terytorialnych konsekwencji paktu Ribbentropp–Mołotow 
oraz pośrednie rozgrzeszenie Stalina za współpracę z Hitlerem w rozpętaniu II wojny 
światowej. Kilka zdecydowanych słów pod adresem Stalina w tej sprawie z pewno-
ścią nie spowodowałoby rozpadu Narodów Zjednoczonych w lutym 1945 r., kiedy 
wojna w Europie była już militarnie wygrana. Roosevelt musiał też rozumieć, że 
Lwów znaczył dla Polski niepomiernie więcej, niż dla ogromnego terytorialnie ZSRR. 
Reżimu Stalina nie zachwiało wywołanie głodu na Ukrainie w latach 1932–1933, 
który pochłonął co najmniej 3–3,5 mln ofi ar. Stalin mógłby radziecką Ukrainę uszczu-
plić o Lwów z podobną łatwością, z jaką radziecką Białoruś uszczuplił o Białystok25.

Apatii Roosevelta w Jałcie nie da się wyjaśnić ani marginalnością zagadnienia 
granic Polski dla interesów amerykańskich, ani przyjętą przez niego ogólnie ugodową 
linią negocjacyjną w stosunku do Stalina, ani nawet tym, że w jego otoczeniu znaj-
dowały się osoby nadzwyczaj przychylne ZSRR. Stalin był cały czas w dyskusjach 
uważny, w ripostach szybki, a nawet bezczelny. Roosevelt nie reagował nawet na bez-
czelności Stalina. Było to zachowanie zupełnie niecharakterystyczne dla jego politycz-
nego temperamentu. Słabnący fi zycznie prezydent wyraźnie starał się oszczędzać siły 
na dyskusję ze Stalinem w sprawach bardziej dlań istotnych.

24 J.L. Gaddis, op. cit., s. 161; N. Davies, White Eagle and Red Star: The Polish-Soviet War and ‘The 
Miracle on the Vistula’, London 2003, s. 170–171; Przebieg „linii Curzona”, w: H. Zieliński, Historia 
Polski: 1914–1939, Wrocław 1985, mapa: Odbudowa państwa polskiego w latach 1918–1922, między 
s. 112 i 113; L. Pastusiak, op. cit. s. 168, 300–301, s. 301. Zob. też W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 479.

25 Sam Stalin w Jałcie zauważył, że wbrew woli Lenina z 1919 r., który „nie chciał oddawać Polsce 
Białegostoku i obwodu białostockiego”, tu akurat Polakom ustąpił. Zob. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 461. 
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Roosevelt lepiej zmobilizował się do negocjowania kwestii przyszłego rządu pol-
skiego. Pojmował, że zainstalowany przez ZSRR w Polsce tzw. rząd tymczasowy 
był nie do przyjęcia, że – w związku z tym – należy stworzyć rząd polski na nowej 
podstawie, z polityków mających realne oparcie w Polakach oraz że należy wymóc 
na Stalinie zgodę na przeprowadzenie w Polsce prawdziwych wyborów pod kontrolą 
międzynarodową. Choć podczas czterech posiedzeń plenarnych, między 6 a 9 lutego 
1945 r. Roosevelt aktywnie negocjował ze Stalinem, nie osiągnął zbyt wiele. Zgodził 
się bowiem ostatecznie na reorganizację „rządu tymczasowego” poprzez dokooptowa-
nie doń „przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy” oraz na 
formalny tylko nadzór nad wyborami, które nowy Rząd Jedności Narodowej miał prze-
prowadzić. Podpisana w Jałcie Wspólna deklaracja o wyzwolonej Europie, zapowiada-
jąca wolne wybory i demokratyczne rządy w Europie Wschodniej, była tylko pozorną 
koncesją uzyskaną od Stalina, który te pojęcia rozumiał po swojemu. Gaddis zauważa: 
„Po zakończeniu negocjacji, admirał Leahy zwrócił Rooseveltowi uwagę, że porozu-
mienie w sprawie Polski było «tak elastyczne, że Rosjanie mogli rozciągać je od Jałty 
do Waszyngtonu technicznie go nie naruszając». Prezydent odrzekł zrezygnowany 
i zmęczony: «Wiem, Bill, wiem. Ale to wszystko co mogę teraz zrobić dla Polski»”26.

Nawet jeśli przyjąć, że Roosevelt poświęcił Polskę i całą Europę Wschodnią, 
żeby uzyskać poparcie Stalina dla planowanej nowej organizacji międzynarodowej 
Narodów Zjednoczonych oraz przyrzeczenie przystąpienia ZSRR do wojny przeciwko 
Japonii, nie bardzo widać na czym owe koncesje Stalina miałyby polegać27. W sprawie 
organizacji międzynarodowej Roosevelt oferował radzieckiemu dyktatorowi i zbrod-
niarzowi, a w dodatku niedawnemu wspólnikowi Hitlera, rolę jednego z „czterech 
policjantów” powojennego świata. Ta rooseveltowska idea, której realizacja miała, 
wedle jego mniemania, raz na zawsze zerwać z groźną dla pokoju logiką stref wpły-
wów wielkich mocarstw, przyjęła następnie formę prawnego uprzywilejowania wiel-
kich mocarstw, wśród nich ZSRR, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dlaczegóż Stalin 
miałby wzbraniać się przed tak ostentacyjnym, międzynarodowym uznaniem wyjąt-
kowej roli ZSRR, tj. jego własnej, w świecie? Roosevelt oraz Stettinius tłumaczyli 
Stalinowi w Jałcie tajniki głosowania w Radzie Bezpieczeństwa i polityczne znaczenie 
weta wielkich mocarstw28. Musiał więc Roosevelt rozumieć, że praktyczne możliwo-
ści działania Rady uzależnione będą od zgody wszystkich wielkich mocarstw. Ta zaś 
będzie determinowana przez ich powojenne interesy w danej sprawie. Wojenne spory 
o kształt granic Polski czy jej rządu nie będą tu miały wiele do rzeczy.

Że nie może być co do tego wątpliwości, wskazywał przebieg negocjacji między 
Rooseveltem i Stalinem w kwestii wojny na Pacyfi ku. Stalin, który właśnie zaakcepto-
wał ideę nowej organizacji międzynarodowej, opartej na zasadzie współpracy wielkich 

26 J.L. Gaddis, op. cit., s. 161–163, cytowana s. 163; L. Pastusiak, op. cit. s. 284–298.
27 W.F. Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman, Princeton 1991, s. 97–104.
28 J.L. Gaddis, op. cit., s. 25–29, 164; R.B. Russell, A History of the United Nations Charter, Wash-

ington D.C. 1958, s. 531–534.
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mocarstw w utrzymaniu pokoju, zażądał geostrategicznie istotnych koncesji terytorial-
nych. Henry Kissinger pisze: „Domaganie się przez Stalina południowego Sachalinu 
oraz Wysp Kurylskich, dawało się jeszcze jakoś uzasadnić względami bezpieczeństwa 
Rosji oraz rosyjską historią. Jednak żądanie dzierżawy portów Darien i Port Arthur 
oraz prawa zarządzania kolejami mandżurskimi wywodziło się wprost z podręczników 
carskiego imperializmu z przełomu wieków. W swej najmniej zrozumiałej z podjętych 
w Jałcie decyzji, Roosevelt przystał na te żądania w tajnym porozumieniu, które ozna-
czało przywrócenie Moskwie decydującej roli w Mandżurii, którą utraciła ona w woj-
nie rosyjsko-japońskiej – roli, której nie miała utracić aż do zdobycia władzy w Pekinie 
w 1949 r. przez chińskich komunistów. Innymi słowy, Roosevelt przyznał Stalinowi 
strefę wpływów w północnych Chinach, aby zachęcić go do udziału w porządku mię-
dzynarodowym, którym sprawić miał, że strefy wpływów staną się zbędne”29. Wcze-
śniej Roosevelt przyznał Stalinowi podobną strefę wpływów w Europie Wschodniej.

Porozumienie Roosevelta ze Stalinem w sprawie wojny na Pacyfi ku z pewnością 
nie miało sensu strategicznego. Osłabiało bowiem pozycję Stanów Zjednoczonych 
w Azji po zakończeniu wojny. Nie chroniło też życia żołnierzy amerykańskich, którzy 
inaczej polegliby w Japonii. Już od 1943 r. Roosevelt wiedział, że bomba atomowa 
będzie nową bronią absolutną. Upatrywał w niej istotnego elementu skuteczności swo-
jej koncepcji „czterech policjantów”, którzy mieli zapewnić trwały pokój po zakończe-
niu wojny30. Podczas konferencji w Jałcie w lutym 1945 r. było więc jasne nie tylko 
to, że nowa broń będzie rzeczywiście straszliwa, ale też i to, że w II wojnie światowej 
może ona być użyta tylko przeciwko Japonii31.

Ale nawet pomijając zupełnie opcję użycia bomby atomowej przeciwko Japonii, 
co rozwiązałoby problem amerykańskich ofi ar w ludziach przy zdobywaniu macie-
rzystych wysp japońskich, oto jak sprzyjający na ogół prezydentowi Gaddis ocenia 
wyniki negocjacji jałtańskich w kwestii udziału ZSRR w wojnie przeciw Japonii: „Jał-
tańskie porozumienie dalekowschodnie było klasycznym przykładem braku koordyna-
cji przez Roosevelta strategii wojskowej z jego celami politycznymi. Szefowie Połą-
czonych Sztabów, wypowiadając się wyłącznie w kategoriach wojskowych, wyrażali 
przekonanie, że przystąpienie ZSRR do wojny przeciw Japonii ograniczyłoby amery-
kańskie straty i przyspieszyło kapitulację Tokio. Jednak Roosevelt nie skonsultował się 
ze swymi doradcami cywilnymi odnośnie do politycznych konsekwencji tej strategii. 
Z własnej inicjatywy eksperci Departamentu Stanu przygotowali dwa opracowania 
sprzeciwiające się przyznaniu południowego Sachalinu i Kuryli Związkowi Radziec-
kiemu, ale w niewyjaśniony sposób nie włączono ich do materiałów przygotowanych 
dla prezydenta na konferencję w Jałcie. Na ironię zakrawa to, że Szefowie Połą-
czonych Sztabów wcześniej doszli do wniosku, iż nawet, gdyby Stalin rzeczywiście 

29 H. Kissinger, Diplomacy, New York 1994, s. 415–416.
30 Zob. np. P. Grudziński, Uczeni i barbarzyńcy: Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych, 1939–

1945, Warszawa 1987, s. 168–170.
31 J.L. Gaddis, op. cit., s. 86–87. P. Grudziński, op. cit., s. 176–216, 222–224.
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przyłączył się do wojny przeciw Japonii, zrobiłby to dopiero po upewnieniu się, że 
Japonia może być pokonana niewielkim kosztem. Czego by Stany Zjednoczone nie 
obiecywały i tak nie miałoby to żadnego wpływu na przyspieszenie bądź opóźnienie 
jego decyzji. Jednak Szefowie nie uważali za swój obowiązek udzielać rad w spra-
wach pozawojskowych i najwyraźniej nigdy nie przekazali tego przenikliwego wnio-
sku prezydentowi”32. Wynika z tego, że rozumowanie Roosevelta o tym, że koncesje 
terytorialne, a co ważniejsze, polityczne wobec ZSRR w Azji skrócą wojnę przeciwno 
Japonii, a tym samym uratują życie tysięcy amerykańskich żołnierzy, nie było w tym 
czasie podzielane przez jego doradców wojskowych i cywilnych. Jednak prezydent 
opierał się na nim podczas negocjacji w Jałcie.

Dziwne zachowanie prezydenta USA w Jałcie stało się niedługo po wojnie tema-
tem publicznej dyskusji. Latem 1948 r. były doradca Roosevelta William C. Bullitt 
opublikował w poczytnym tygodniku „Life” dwa artykuły na ten temat. Bullitt kryty-
kował Roosevelta, że ten już w Teheranie, ale szczególnie w Jałcie, gdzie był „wyczer-
pany i często nieskoncentrowany”, trwał przy swojej polityce appeasementu wobec 
Stalina. Odpowiedział mu na tych samych łamach Edward Stettinius, który – chcąc 
bronić Roosevelta – w zasadzie potwierdził twierdzenia Bullitta. Stettinius napisał 
bowiem, że Jałta była w istocie dyplomatycznym triumfem Roosevelta, który nie pod-
dał Stalinowi żadnej z tych pozycji, które był w stanie obronić. Późniejsze problemy 
nie wynikały z porozumień jałtańskich, lecz z tego, że Stalin nie zamierzał ich hono-
rować. Referujący tę dyskusję David Reynolds zauważa, że podobnie tłumaczył się 
Neville Chamberlain z hańby układu monachijskiego. Szczególnie trudne do obrony 
były koncesje terytorialne Roosevelta wobec Stalina kosztem Chin i Japonii. Zgodził 
się on na to pod koniec konferencji w Jałcie, „kiedy zmęczony miał już dość targo-
wania się”. Był to „przypuszczalnie najsmutnieszy rozdział w historii politycznych 
niepowodzeń zapisanych podczas tej wojny”. W wyniku decyzji Roosevelta Ameryka 
nie stała się po wojnie niekwestionowanym hegemonem w Azji, ZSRR stał się zaś, 
praktycznie bez kosztów, azjatyckim mocarstwem. Ameryka nie miała specjalnego 
interesu w tym, żeby namawiać ZSRR do wejścia do wojny na Pacyfi ku33.

Zły stan zdrowia Roosevelta miał więc negatywny dla interesów amerykań-
skich wpływ na negocjacje w Jałcie. Po pierwsze, zastanawiać musi brak elastycz-
ności Roosevelta. Kurczowo trzymał się raz obranej strategii obłaskawiania radziec-
kiego tyrana34. Po drugie, Roosevelt wyraźnie przeceniał swoje talenty negocjacyjne.
Wierzył, że w bezpośrednich rozmowach uda mu się oczarować Stalina i w tym błęd-
nym przekonaniu uparcie trwał, aż do Jałty włącznie. Po trzecie, Roosevelt, którego 

32 J.L. Gaddis, op. cit., s. 79.
33 D. Reynolds, FDR’s Foreign Policy and the Construction of American History, 1945–1955, 

w: D.B. Woolner, W.F. Kimball, D. Reynolds (red.), FDR’s World: War, Peace and Legacies, New York 
2008, s. 21–22.

34 K.R. Crispell, C.F. Gomez, Hidden Illness…, s. 151, 155. Po śmierci Roosevelta zdecydowano nie 
wysyłać tego listu.
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styl działania był zawsze kontrolowanym chaosem, wyraźnie nie radził już sobie 
z koordynacją podległych mu służb i kanałów obiegu informacji35. W efekcie, nie 
miał danych koniecznych do właściwego wyrobienia sobie poglądu na sprawy będące 
przedmiotem negocjacji. Dopiero uwzględnienie czynnika zdrowotnego, pozwala te 
działania bądź zaniechania prezydenta zrozumieć36.

* * *
Powyższe przykłady pokazują, jak czynnik biologiczny może mieć istotny nega-

tywny wpływ na ważne decyzje w polityce zagranicznej. W sytuacji kognitywnych 
i analitycznych ograniczeń sprawności decyzyjnej przywódców wynikających z ich 
złego stanu zdrowia, ujawnia się tzw. syndrom „uwięzionego króla” (captive king), 
kiedy otoczenie próbuje ich ochraniać, a nawet nimi sterować. Między przywódcą 
a jego dworakami, w tym osobistymi lekarzami, wytwarza się swoista symbioza. Obie 
strony usiłują funkcjonować jakby nic się nie stało, nawet wówczas, gdy przywódca 
dawno już utracił zdolność prawidłowego decydowania. Staje się to pilnie strzeżonym 
sekretem stanu37. Zwykle nie ma też odpowiednich procedur reagowania na zdrowotne 
niedomogi najważniejszych decydentów.

Nawet kiedy istnieją prawne procedury odsunięcia od sprawowania urzędu niedo-
magającego na zdrowiu przywódcy (w rodzaju przyjętej w 1967 r. XXV poprawki do 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych), nie mogą one zostać łatwo uruchomione, gdyż 
upoważnione organy nie mają koniecznej wiedzy do podjęcia odpowiednich działań. 
Skutki tych ograniczeń mogą przejawiać się na tyle subtelnie, że nie jest możliwe 
dostrzeżenie ich w porę przez postronnych, bez specjalistycznych badań38. Jerrold 
Post i Robert Robins dochodzą do wniosku, że przypadki Wilsona i Roosevelta stano-
wią skrajne przejawy syndromu „uwięzionego króla”39. Sugerowano, by syndromowi 
„uwięzionego króla” zapobiegać odpowiednim szkoleniem lekarzy40.

Łagodniejszą formą radzenia sobie z ewentualnym wystąpieniem syndromu 
„uwięzionego króla” mogłoby być regularne publikowanie informacji o stanie zdro-
wia prominentnych polityków. Ale i to jest kwestia politycznie niezwykle wrażliwa. 
W Unii Europejskiej tylko na Łotwie prawo zobowiązuje osoby pełniące najwyższe 
funkcje do publicznego informowania o stanie zdrowia. W Finlandii i Francji utarła 

35 Wiele jest świadectw na to, że – jak się wyraził Ferdinand Eberstadt, jeden z twórców Rady Bez-
pieczeństwa Narodowego (National Security Council) – Roosevelt „był apostołem chaosu […] żył w cha-
osie; niektórzy powiedzieliby nawet, że kultywował nieład”. Por. J.M. Dorwart, Eberstadt and Forrestal: 
A National Security Partnership, 1909–1949, College Station 1991, s. 59.

36 D.K. Goodwin, op. cit., s. 585. Zob. też W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 423.
37 J.M. Post, R.S. Robins, The Captive King and His Captive Court: The Psychological Dynamics of 

the Disabled Leader and His Inner Circle, „Political Psychology” 1990, t. 11, s. 331–351.
38 R.S. Robins, H. Rothschild, Hidden Health Disabilities..., s. 242.
39 J.M. Post, R.S. Robins, When Illness Strikes the Leader…, s. 96–98.
40 Por. np. Y. Donchin, When Leaders Become Ill, „Israel Medical Association Journal” 2006, t. 8, s. 744.
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się taka praktyka, choć bez formalnego wymogu prawnego. Na Litwie, prezydent 
Valdas Adamkus (1998–2003, 2004–2009) informował społeczeństwo o swoim stanie 
zdrowia. Jego następczyni, Dalia Grybauskaitė (wybrana w 2009 r.) już tego nie robi. 
W Polsce premier Donald Tusk opublikował w sierpniu 2008 r., w pierwszym roku 
kadencji, opinię lekarską o swoim zdrowiu. Wybrany w 2010 r. prezydent Bronisław 
Komorowski nie poszedł jak dotąd w ślady premiera. W 2009 r. powstał z inicjatywy 
poselskiej projekt ustawy nakazującej głównym osobom w państwie regularne infor-
mowanie opinii publicznej o stanie zdrowia. W lutym 2011 r. Sejm zaprzestał jednak 
prac nad projektem41. W Stanach Zjednoczonych o stanie zdrowia informował społe-
czeństwo prezydent Ronald Reagan. Obejmując prezydenturę w zaawansowanym już 
wieku 70 lat uważał, że Amerykanie powinni wiedzieć, czy ich prezydent jest w stanie 
fi zycznie podołać wymogom urzędu.

Mimo wszystkich tych praktycznych, proceduralnych i politycznych trudności 
w weryfi kowaniu wpływu czynnika biologicznego na formę najważniejszych decy-
dentów, ważne jest uwzględnianie czynnika biologicznego w analizowaniu procesów 
podejmowania decyzji w polityce zagranicznej. Wprowadzenie idealnych procedur 
weryfi kacji może być niemożliwe. Jednak wiedza o istnieniu oraz zasięgu problemu 
może pomóc samym politykom oraz ich otoczeniu w uniknięciu wielu błędów. Pre-
zydent John F. Kennedy wyciągnął wnioski z klęski, jaką była interwencja w Zatoce 
Świń w 1961 r. Podczas kubańskiego kryzysu rakietowego 1962 r. zachowywał się 
w sposób celowo utrudniający wystąpienie groupthink. Podobnie może być z syn-
dromem „uwięzionego króla”. Prezydent Reagan oraz jego lekarz przyboczny Daniel 
Ruge starali się celowo uniknąć nadmiernej zażyłości. Kiedy chciał zbadać prezydenta 
lub podać mu leki, doktor Ruge ustawiał się w drzwiach do gabinetu, tak żeby prezy-
dent go zauważył i wpadł w wolnej chwili. Reagan poddawał się tej procedurze42. Na 
błędach Wilsona oraz Roosevelta można się więc było czegoś nauczyć.

Woodrow Wilson at Versailles, Franklin Delano Roosevelt at Yalta:
Biological Factor in Foreign Policy Decision-Making
Summary

Three dimensions of human nature, rational, emotional and biological, have to be consid-
ered when studying foreign policy decision making.  Yet, the biological dimension tends to 
be ignored.  Two cases of famous American presidents—Woodrow Wilson at the 1919 Paris 
Peace Conference, and Franklin Delano Roosevelt at the 1945 Yalta Conference, are analyzed 
to show how poor health impaired their performance during those critical negotiations.  Had the 
two leaders been physically fi t when the occasion demanded, results better serving American 
national interest and values could have been achieved.

41 Zob. np. Zdrowie? Nikt się nie dowie, „Polityka” z 23 października 2010 r., s. 9.
42 J.M. Post, R.S. Robins, When Illness Strikes the Leader…, s. 96.
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PROBLEMATYKA MIGRACJI
MIĘDZYNARODOWYCH W KONCEPCJACH

TEORETYCZNYCH

 1. Problem migracji międzynarodowych
w ujęciu różnych dyscyplin

Migracje międzynarodowe stanowią ważny problem w stosunkach międzynarodo-
wych, tak w sensie ontologicznym, jak i poznawczym. Migracje są przedmiotem 
badań demografi i i geografi i, ale także wielu innych dyscyplin społecznych, jak: eko-
nomia, socjologia, antropologia, psychologia, politologia, prawo i historia. Każda 
z tych nauk stara się odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z migracjami 
międzynarodowymi. 

Demografi a próbuje rozstrzygać, jaki wpływ mają procesy migracyjne na zmiany 
ludnościowe, takie jak wiek, płeć, zawód, wykształcenie, zarówno samych migrantów, 
jak i społeczeństw, z których się wywodzą i do których przybywają. 

Geografi a bada rozmieszczenie kierunków migracyjnych i samych migrantów. 
Wspomagana przez historię, bada migracje ludności od zarania dziejów1. Uważa się, 
że podstawę współczesnych teorii migracji stworzył geograf Ernst Georg Ravenstein, 
który w latach 80. XIX w. skonstruował tzw. model ciążenia, przewidujący, że liczba 
osób migrujących zmniejsza się w miarę zwiększania się odległości do kraju docelo-
wego2. Zaproponował on następujące spostrzeżenia, które, weryfi kowane przez kolej-
nych naukowców, nie straciły aktualności: 

–  każdy strumień migracyjny generuje ruch w przeciwnym kierunku, choć nie 
o tym samym składzie;

–  większość ludzi migruje na krótkie odległości;

1 I. Wyciechowska, Globalizacja a migracje międzynarodowe, w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki 
międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 1069–1071.

2 E.G. Ravenstein, The Laws of Migration, „Journal of the Statistical Society” 1885, t. 48, nr 2, 
s. 167–227; idem, The Laws of Migration, „Journal of the Statistical Society” 1889, t. 52, nr 2, s. 214–301.
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–  migranci, którzy przemieszczają się na większe odległości mają tendencję do 
wyboru miejsc pobytu w wielkich miastach;

–  mieszkańcy miast są często mniej skłonni do migracji niż mieszkańcy wsi;
–  kobiety są bardziej skłonne do migracji w ramach państwa stałego zamieszka-

nia, a mężczyźni na większe odległości;
–  większość imigrantów to osoby dorosłe;
–  liczba mieszkańców dużych miast wzrasta dzięki migracji, a nie na skutek przy-

rostu naturalnego;
–  migracja odbywa się etapowo;
–  najważniejsze kierunki migracyjne prowadzą z terenów wiejskich do ośrodków 

przemysłu i handlu; 
–  migracja zwiększa się wraz z rozwojem gospodarczym;
–  migracja odbywa się głównie z przyczyn ekonomicznych3.
Ekonomia zastanawia się, jak wytłumaczyć skłonność do migracji i jakie są jej 

skutki dla państw wysyłających, przyjmujących i samych migrantów. Socjologia bada 
zarówno przyczyny, jak i skutki migracji, które swoje źródło mają w relacjach społecz-
nych. O ile socjologię interesują procesy integracyjne, lub ich brak w społeczeństwach 
przyjmujących, o tyle antropologia bada migrantów w społeczeństwach wysyłających 
lub w wysyłających i przyjmujących. Tę dziedzinę nauki interesują kwestie wpływu 
migracji na zmiany kulturowe i tożsamość zarówno migrantów, jak i ich otoczenia 
społecznego. 

Psychologia zajmuje się migrantami na różnych etapach ich wędrówek, poczyna-
jąc od motywacji, procesu decyzyjnego, a następnie psychicznych podstaw zachowań 
migranta w czasie migracji i wobec środowiska, w którym się znajduje. 

Główne pytanie nauk politycznych dotyczy trudności państw w kontrolowaniu 
procesów migracyjnych. Czy możliwe jest zarządzanie migracjami? Jaką rolę w erze 
globalizacji odgrywają państwa w kontrolowaniu swoich granic i przepływów ludzi 
przez te granice? Jaki wpływ na suwerenność państw i problem obywatelstwa mają 
migracje? Czy możliwa jest skuteczna polityka wielokulturowości, integracji czy asy-
milacji? Nauki polityczne zadają też pytania o „strumienie migracyjne”. Na przykład, 
dlaczego istnieją różnice w strumieniach migracyjnych między państwami o podob-
nym poziomie rozwoju ekonomicznego, dlaczego w jednych państwach o podobnych 
cechach gospodarczych udział migrantów jest większy niż w innych, dlaczego z jed-
nych państw emigracja jest duża i trwała, a z innych o podobnych uwarunkowaniach 
gospodarczych, niewielka4.

Prawo zajmuje się normatywnymi instrumentami regulującymi migracje. 
Określa warunki legalnego przekraczania granic oraz kwestie statusu migrantów 

3 D.B. Grigg, E.G. Ravenstein and the „Laws of Migration”, „Journal of Historical Geography” 1977, 
nr 3, s. 41–54; P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005, s. 23–24.

4 S. Golinowska, Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii 
Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2001, nr 3, s. 25.
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w państwie przyjmującym. Ważnym stała się odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie, 
w dobie zwiększających się migracji nieuregulowanych, przepisy prawne wpływają
na poziom migracji?

Caroline Brettell i James Hollifi eld podają przykłady hipotez poszczególnych 
dyscyplin naukowych dotyczących procesów migracyjnych. Hipoteza wywodząca 
się z demografi i zakłada, że imigracja prowadzi do podniesienia wskaźnika urodzeń, 
z antropologii, że sieć kontaktów pomaga w utrzymaniu różnic kulturowych, hipo-
teza socjologiczna zakłada, że integracja imigrantów zależy od kapitału społecznego, 
hipoteza nauk politycznych, że polityka imigracyjna podlega różnym grupom nacisku, 
a prawa, że tworzy strukturalne bodźce do migracji5. 

 2. Charakterystyka współczesnych procesów
migracyjnych

Migracje międzynarodowe są współcześnie jednym z najbardziej dynamicznych pro-
cesów w stosunkach międzynarodowych. Jest to wynikiem szybko zwiększającej się 
liczby migrantów, zmieniającego się składu strumieni migracyjnych, a także różnicu-
jących się rodzajów i kierunków migracji. Nie sposób nie zgodzić się z tezą posta-
wioną przez Stephena Castlesa i Marka J. Millera, że międzynarodowe ruchy lud-
ności przeobrażają państwa i społeczeństwa na całym świecie, wywierając wpływ 
na stosunki bilateralne i regionalne, bezpieczeństwo, tożsamość narodową i suwe-
renność6. Truizmem jest opinia, że ludzie migrowali od zarania dziejów, choć prze-
sadą byłoby twierdzenie, że historia ludzkości to historia migracji. Współcze-
śnie jednak migracje międzynarodowe przybrały nowy charakter, dynamizując 
procesy globalizacji.

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji, uznając za migranta osobę, 
która przynajmniej jeden rok przebywa w państwie niebędącym miejscem jej stałego 
zamieszkania, podaje, że: w 1970 r. 80 mln ludzi było migrantami, w 2000 r. była 
to już rzesza 175- milionowa, w 2005 r. było to 200 mln, a w 2010 r. – 214 mln, 
czyli 3,4% populacji7. Według danych ONZ liczba migrantów w 2013 r. osiągnęła
poziom 232 mln8. 

5 C. Brettell, J.F. Hollifi eld (red.), Migration Theory: Talking Across Disciplines, New York–London 
2000, s. 4; J. Balicki, P. Stelker, Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006, s. 23–26. 

6 S. Castels, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011, s. 12.
7 Migration in an Interconnected World: New Directions for Action. Raport of the Global Com-

mission on International Migration, October 2005; na skalę migracji międzynarodowych zwraca także 
uwagę R. Koslowski, International Migration and the Globalization of Domestic Politics. A Conceptual 
Framework, w: R. Koslowsky (red.), International Migration and the Globalization of Domestic Politics, 
New York 2005. 

8 Zob. www.theguardian.com/.../on-the-move-232-million-migrants-in-the-world (14.07.2014).
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Procesy migracyjne są ściśle związane z globalizacją i ulegają coraz szyb-
szym i coraz bardziej złożonym zmianom zarówno ilościowym, jak i jakościowym9. 
W raporcie na sesję plenarną ONZ we wrześniu 2006 r. Sekretarz Generalny ONZ 
stwierdził, że dopiero zaczynamy rozumieć, jak ścisły jest związek procesów migra-
cyjnych z rozwojem i co należy uczynić, aby migracja w sposób trwały towarzyszyła 
rozwojowi. Migracja stała się potencjalnym gwarantem rozwoju gospodarczego, a jed-
nocześnie jest jedną z przyczyn napięć społeczno-narodowościowych10. 

Przyrost ludności w różnych regionach świata jest nierównomierny. Także nie-
równomiernie rozkładają się kwalifi kacje poszczególnych populacji. W najtrudniejszej 
sytuacji znajduje się Unia Europejska oraz niektóre państwa wysoko rozwinięte poza 
Unią, jak np. Australia11. W nadchodzących dziesięcioleciach Unia Europejska stanie 
w obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Istnieją trzy główne 
czynniki, które tłumaczą ten trend: utrzymujący się niski współczynnik dzietności, 
wzrost długości życia i pokolenie wyżu demografi cznego, które wkrótce zacznie osią-
gać wiek emerytalny12. 

Struktura demografi czna społeczeństwa ulega zmianom. Instytut ONZ zajmujący 
się prognozami ludnościowymi obliczył w 2010 r., że jeśli do 2050 r. pragniemy utrzy-
mać proporcje pokoleniowe społeczeństwa na obecnym poziomie, to europejska imigra-
cja netto musiałaby wynosić rocznie około 25 mln. Jest to niemal pięciokrotnie więcej 
niż obecnie. W ciągu 50 lat potrzebnych byłoby około 1,3 mld imigrantów, co stanowi 
podwójną liczbę obecnych mieszkańców Europy. Gdyby Europa chciała zachować 
liczbę ludności na obecnym poziomie, to i tak potrzebowałaby 2 mln imigrantów rocznie. 

Według prognoz ONZ, odsetek osób powyżej 65. roku życia w Europie wynie-
sie do 2030 r. 23,8%, czyli dwa razy więcej niż w 1990 r. Oznacza to, że niemal 
co czwarty Europejczyk będzie już po swoich 65 urodzinach. Zgodnie z wytycznymi 
ONZ, za społeczeństwo stare uznaje się takie, w którym osoby przekraczające 65. rok 
życia stanowią ponad 7% populacji13.

W Raporcie demografi cznym 2010 Komisji Statystycznej Unii Europejskiej 
(Eurostatu) kwestiom migracji poświęca się wiele miejsca, podkreślając, że jednym 

9 I. Wyciechowska, op. cit.; M. Okólski, Migracja a globalizacja, w: E. Czarny (red.), Globalizacja 
od A do Z, Warszawa 2004.

10 I. Wyciechowska, Poczucie zagrożenia ze strony Innego – stygmatem XXI wieku?, tekst złożony do 
publikacji w wydawnictwie AON; eadem, Kulturowe uwarunkowania gettoizacji migrantów, w: G. Micha-
łowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury, 
t. 2, Warszawa 2014.

11 Zgodnie z przewidywaniami w 2050 r. trzech dorosłych Australijczyków będzie pracowało na jednego 
emeryta. Obecnie emerytów jest prawie 2,5 mln. Rocznie kosztują oni budżet około 40 mld dolarów austra-
lijskich (114 mld zł), www.biztok.pl/.../emerytura-w-wieku-70-lat-juz-wkrotce-w-australii (25.06.2014).

12 Zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu › ... › Eurostat; Demography Report 2010. Older, more numer-
ous and diverse Europeans. Manuscript completed in March 2011, European Union, 2011; http://ec.europa.
eu/europe2020/index_en.htm 2014 (14.07.2014)

13 World Population Prospects (ONZ), Offi ce of Health Economics (OHE).
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z pięciu głównych, najważniejszych wyzwań wobec zmian demografi cznych w Euro-
pie powinno być efektywne wsparcie dla imigracji i integracji imigrantów14. Temu 
zagadnieniu są poświęcone dokumenty instytucji Unii Europejskiej w ramach Glo-
balnego Podejścia do Migracji, Europejski pakt o imigracji i azylu oraz Program 
Sztokholmski, który określił priorytety Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa na okres 2010–201415. 

Rada Europejska sformułowała pięć podstawowych zobowiązań dla Unii Euro-
pejskiej:

–  organizowanie legalnej imigracji, przy uwzględnieniu priorytetów, potrzeb 
i zdolności przyjmowania określanych przez państwa członkowskie oraz sprzy-
janie integracji;

–  kontrolowanie nielegalnej imigracji poprzez zapewnienie, że nielegalni imi-
granci powrócą do krajów pochodzenia lub do krajów tranzytu;

–  zwiększenie skuteczności kontroli granicznych;
–  budowanie Europy będącej miejscem azylu;
–  tworzenie kompleksowego partnerstwa z krajami pochodzenia i tranzytu w celu 

wspierania synergii między migracją a rozwojem. 
Tym samym Rada Europejska uznała, że zwiększająca się mobilność międzynaro-

dowa obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli państw trzecich, jest faktem i należy 
potraktować migracje międzynarodowe jako wyzwanie, a nie zagrożenie16.

Jednocześnie, globalizacja spowodowała rozwój gospodarczy w wielu dotychczas 
słabo rozwiniętych gospodarczo państwach (grupa BRICS17), doprowadzając do pogłę-
bienia dysproporcji rozwojowych między państwami wysoko rozwiniętymi a większo-
ścią państw słabo rozwiniętych. 

Prawidłowością w procesach migracyjnych jest, że wraz ze wzrostem gospodar-
czym, w biednych dotychczas społeczeństwach wzrasta świadomość i zmniejsza się 
obawa przed ryzykiem migracji. Proces ten został wzmocniony łatwiejszym dostępem 
do informacji i środków transportu. Korzystają z tego także społeczeństwa państw 
borykające się z biedą i ubóstwem. Wzrasta liczba migrantów, ale także zmieniają się 
strumienie migracyjne. Wiedza o możliwościach imigracyjnych prowadzi do koncen-
tracji strumieni migracyjnych. W 1990 r. 75% migrantów wybierało jako docelowe 
30 państw, w 2005 r. za docelowe migranci wybierali 28 państw. Liczba migrantów 

14 Demography Report 2010, op. cit. 
15 Program Sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dz.U. C 115 

z 4 maja 2010 r.
16 A. Gruszczyk (red.), Program Sztokholmski– implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, 

materiały robocze 2 (16) 2010, www.natolin.edu.pl/pdf/mat-rob (14.07.2014).
17 Określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 r. Republiki 

Południowej Afryki. Skrót pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw. Określenie BRIC zostało po 
raz pierwszy użyte przez Jima O’Neilla w publikacji Building Better Economic BRICs, opublikowanej 
w listopadzie 2001 r., a następnie rozpowszechnione w 2003 r., dzięki ogłoszonej przez Goldman Sachs 
prognozie, z której wynikało, że do połowy XXI w. kraje te będą potęgami światowymi.
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wzrosła w 17 państwach, ale spadła w 72. Państwem o największej liczbie migran-
tów są Stany Zjednoczone z 45,8 mln mieszkańców, przed Rosją (11 mln), Niem-
cami (9,8 mln), Arabią Saudyjską (9,1 mln), Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
i Wielką Brytanią (w obu państwach: 7,8 mln), Francją (7,1 mln), Kanadą (7,3 mln) 
oraz Australią i Hiszpanią (w obu państwach: 7,1 mln). Kontynentem o największej 
liczbie migrantów jest Europa. 

Przyczyny emigracji są bardzo zróżnicowane. Niektórzy opuszczają swoją ojczy-
znę z powodu wojny, głodu, ubóstwa czy braku wolności osobistej. Inni emigrują 
w poszukiwaniu lepszej edukacji, programów socjalnych, opieki zdrowotnej lub lep-
szego miejsca do życia. Czynnikami dominującymi w przepływach ludności na świe-
cie są przemiany ekonomiczne spowodowane globalizacją i przyspieszonym rozwojem 
gospodarczym najludniejszych państw świata, Chin i Indii, a także konfl ikty etniczne 
i religijne, które doprowadziły w 2013 r. do największej od II wojny światowej liczby 
uchodźców. W tym samym roku odnotowano rekordową liczbę uchodźców: 51,2 mln, 
w tym 16,7 mln stanowili uchodźcy o statusie zgodnym z Genewską Konwencją o Sta-
tusie Uchodźcy z 1952 r., a 33,3 mln uchodźcy wewnętrzni18.

Główne trendy, które kształtują współczesne migracje międzynarodowe to:
1. Globalizacja migracji – zwiększa się nie tylko liczba migrantów, lecz także 

liczba państw docelowych, a przede wszystkim państw pochodzenia migran-
tów. Migracje przestały być problemem wewnętrznym państw. Umiędzyna-
rodowienie migracji stało się impulsem do poszukiwania formuł do skutecz-
nego absorbowania migrantów, zarówno w poszczególnych państwach, jak 
i w skali międzynarodowej19. Znajdujemy się w fazie, kiedy między globa-
lizacją a migracją międzynarodową następuje relacja zwrotna. Oba procesy 
wpływają na siebie dynamizująco.

2. Upolitycznienie migracji, które wynika m.in. z globalizacji migracji i jej skali 
– obawa przed niepożądaną migracją powoduje, że stała się ona przedmio-
tem działań polityki wewnętrznej państw, narodowej polityki bezpieczeństwa, 
a potrzeby gospodarek starzejących się społeczeństw wymagają prowadzenia 
efektywnej polityki imigracyjnej przez rządy państw przyjmujących migran-
tów; skala migracji i jej wielokierunkowość oraz próby zarządzania migracjami 
spowodowały współdziałanie państw i doprowadziły do podpisania szeregu 
umów międzynarodowych.

3. Zróżnicowanie rodzajów migracji: ze względu na czas trwania – stała i cza-
sowa, w tym: sezonowa i wahadłowa20; ze względu na zasięg przestrzenny – na 

18 Raport Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) – Globalne tendencje uchodźstwa, 
UNHCR Global Trends 2013, UN Refugee Agency 2014.

19 I. Wyciechowska, Kulturowe uwarunkowania gettoizacji...
20 Ludger Pries wyróżnia, ze względu na stosunek do kraju pochodzenia i docelowego, motywy i czas 

trwania migracji – cztery typy migrantów: (1) emigrantów/imigrantów – osoby, które mają kontakt z krajem 
pochodzenia, ale zorientowane są przede wszystkim na integrację z krajem przyjmującym; (2) migrantów 
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krótkie i długie odległości, migracje regionalne, kontynentalne i międzykonty-
nentalne; ze względu na sposób migracji – docelowa, skokowa, krocząca21; ze 
względu na przyczyny – zarobkowa (ekonomiczna), azylowa, w tym: uchodź-
stwo, które też różnicuje się ze względu na przyczyny, stosunkowo nowym 
rodzajem jest uchodźstwo ekologiczne. W ramach jednego strumienia migra-
cyjnego przemieszczają się różne grupy migrantów.

4. Zróżnicowanie strumieni migracyjnych pod względem składu społecznego: 
migranci w różnym wieku, różniący się wykształceniem, umiejętnościami, sta-
tusem społecznym i przynależnością do różnych kręgów cywilizacyjno-kultu-
rowych.

5. Feminizacja migracji – prawie połowa (48,6%) wśród migrantów to kobiety, 
a spośród nich 51% mieszka w państwach rozwiniętych, najbardziej sfemini-
zowane migracje mają miejsce w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Ame-
ryce Północnej, Oceanii, Europie i na terenach byłego Związku Radzieckiego. 
W przeszłości kobiety były głównie podmiotem migracji wynikającej z moż-
liwości „łączenia rodzin”, obecnie to one są migrantami pomagającymi eko-
nomicznie rodzinom pozostawionym w państwie wysyłającym.

6. Rozpowszechnienie migracji tranzytowej, kiedy państwa tradycyjnie emigra-
cyjne stają się państwami tranzytowymi, może to stać się początkiem procesu 
stawania się państwami imigracyjnymi22.

powrotnych – np. migrantów sezonowych, zachowujących stały kontakt z krajem pochodzenia, a migru-
jących tylko na określony czas w celach zarobkowych; (3) migrantów w diasporze – ich migracja jest 
związana z przynależnością do określonej instytucji i zachowują związek kulturowo-społeczny z państwem 
pochodzenia, by do niego powrócić; (4) tzw. transnarodowi migranci, inaczej transmigranci, którzy są 
zintegrowani zarówno z państwem pochodzenia, jak i z państwem przyjmującym, a sieci ich zależności 
są stabilne, choć różnorodne. L. Pries, Transnationale Soziale Raume. Theoretisch empirische Sikizze am 
Beispiel der Arbeitswanderungen Mexico – USA, w: U. Beck (red.), Perspektiven der Weltgesellschaft, 
Frankfurt am Main 1998, s. 55–87, cyt. za: M. Nowicka, Europa jako wspólna przestrzeń społeczna – 
metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności 
przestrzennej, „Studia Europejskie” 2007, nr 3, s. 34–35.

21 Migracja docelowa – to tradycyjny sposób migracji, kiedy migrant wybierał państwo, które stawało 
się jego „drugą ojczyzną”, skokowa – to wkalkulowująca ryzyko migracja z terenów wiejskich wprost do 
metropolii państwa przyjmującego, migracja krocząca polega na stopniowej migracji wewnętrznej z terenów 
wiejskich do miast, a następnie przemieszczaniu się przez granice do metropolii państw przyjmujących. 
Ten rodzaj migracji przebiega etapowo do ośrodków o coraz wyższym poziomie rozwoju. Najszybciej 
wzrasta liczba migracji kroczących, o czym świadczy choćby dynamiczna urbanizacja na kontynencie 
afrykańskim i zwiększająca się także migracja z tego kontynentu głównie do Europy. I. Wyciechowska, 
Globalizacja…, s. 1066–1067. 

22 S. Castels, M.J. Miller, op. cit., s. 28–29; J.E. Zamojski, Wprowadzenie: migracje po II wojnie 
światowej, w: Migracje 1945–95, „Migracje i Społeczeństwo” 3, Warszawa 1999, autor wymienia 16 czyn-
ników współczesnych migracji, s. 10–13. 
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 3. Charakterystyka wybranych „teorii” migracyjnych

W tytule tego podrozdziału pojęcie „teoria” znalazło się w cudzysłowie. Wielu autorów 
w sposób nieuprawniony używa bowiem tego pojęcia na określenie koncepcji teoretycz-
nych, wizji teoretycznych, refl eksji intelektualnej, czy konstatacji o charakterze gene-
ralizacji. Na użytek tego tekstu pojęcie „teoria” będzie używane zgodnie z intencjami 
twórców poszczególnych generalizacji, lecz wbrew znaczeniu istoty tego pojęcia23.

Według Pawła Kaczmarczyka24, „nie istnieje coś, co można by określić jako 
naukę o migracjach”, a „obecny stan wiedzy nie oferuje »teorii migracji«”25. Migra-
cje, a zwłaszcza migracje międzynarodowe są tak złożonym i wewnętrznie różno-
rodnym zjawiskiem i procesem, że najodpowiedniejszym instrumentem badawczym 
wydaje się być podejście interdyscyplinarne, wykorzystujące dorobek zarówno nauk 
ekonomicznych, jak i społecznych26. 

Za najpełniejszą próbę ujednolicenia różnych podejść teoretycznych uważa się 
model Douglasa Masseya, który uznał, że tzw. teoria systemu światowego w połą-
czeniu z tzw. teorią dualnego rynku pracy i neoklasyczną najlepiej opisują zjawisko 
masowej migracji z krajów słabo rozwiniętych27. Zgodnie z jego postulatem badanie 
procesów migracyjnych należy oprzeć na analizie następujących czynników: struktu-
ralnych, odpowiedzialnych za popyt i podaż pracy, motywujących cele i zachowania 
jednostek przemieszczających się oraz na analizie struktur społecznych i ekonomicz-
nych, które powstają jako skutek procesów  migracyjnych. D. Massey wyróżnił 
następujące przyczyny procesów migracyjnych: 

–  transformacje społeczne, polityczne i ekonomiczne („Migracja międzynaro-
dowa nie jest wynikiem braku rozwoju, ale wręcz przeciwnie – wynika z tego 
rozwoju”28);

–  wprowadzenie instytucji rynkowych i kapitałochłonnych technik produkcji 
w gospodarkach peryferyjnych;

–  zróżnicowanie wynagrodzeń;
–  minimalizacja ryzyka związanego ze zmianą funkcjonowania jednostki w warun-

kach zmiany społecznej lub transformacji politycznej bądź  ekonomicznej;
–  niedoskonałości rynkowe występujące w danej gospodarce;
23 J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
24 P. Kaczmarczyk, Migracje…, s. 93. 
25 Ibidem.
26 A. Fihel, P. Kaczmarczyk, M. Sokólski, Migracje Nowych Europejczyków – teraz i przedtem, „Stu-

dia Migracyjne”, Warszawa 2007, s. 29–36; M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, 
Warszawa 2012, s. 61.

27 D.S. Massey, Why Does Immigration Occur? A Theoretical Synthesis, w: Ch. Hirschman, P. Kasin-
itz, J. deWind (red.), The Handbook of International Migration: The American Experience, New York 1999, 
s. 34–52; J. Korpysa, Wpływ mobilności pracowników na process kształtowania wartości przedsiębiorstwa, 
„Zeszyty Naukowe” 2, PTE, Kraków 2004; P. Kaczmarczyk, Migracje…, s. 94–95.

28 D.S. Massey, op. cit., s. 48, cyt, za: P. Kaczmarczyk, Migracje…, s. 96.
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–  postępujący proces globalizacji;
–  tworzący się migracyjny kapitał społeczny, zmniejszający koszty ekonomiczne 

i pozaekonomiczne migracji29. 
Na wiele pytań odpowiadają „cząstkowe” teorie migracji. Na pytanie, dlaczego 

kraje rozwinięte są atrakcyjne dla migrantów starają się odpowiedzieć: tak zwane: 
teoria systemu światowego, dualnego rynku pracy i neoklasyczna. Na pytanie, w jaki 
sposób powstają powiązania między krajami zaangażowanymi w migracje, próbę 
odpowiedzi podejmują tzw. teoria kapitału społecznego i systemu światowego. Jak 
warunkowane są motywacje migrantów i ich skłonność do mobilności, to pytanie znaj-
duje odpowiedzi w tzw. teorii neoklasycznej i, pisanej dużymi literami, tzw. Nowej 
Ekonomii Migracji Pracowniczych. Na pytanie, w jaki sposób migracje przyczyniają 
się do zmian warunków wyjściowych, zwłaszcza w kierunku sprzyjającym dalszym 
migracjom odpowiedzi szuka tzw. teoria skumulowanej przyczynowości30.

3.1. Klasyczna i neoklasyczna „teoria” migracji międzynarodowych 

Obie te tzw. teorie31 są teoriami ekonomicznymi. Teoria klasyczna skupia się na bada-
niu, jak różne czynniki wpływają na wielkość migracji i na integrację lub brak inte-
gracji migrantów w państwie przyjmującym. Interesują ją głównie procesy zachodzące 
na rynku pracy, ale ogranicza się do rynku w państwie przyjmującym i na imigran-
tach, którzy w tym państwie się osiedlili. Często utożsamia się teorię klasyczną z teo-
rią E.G. Ravensteina. Tak zwana teoria neoklasyczna zakłada, że migranci dyspo-
nują wiedzą o stawkach płac i szansach na zatrudnienie w państwach, do których się 
udają. Czynniki ograniczające migracje, takie jak restrykcyjna polityka imigracyjna 
państw, traktowane są jako zakłócenie funkcjonowania rynku. Jeden z opracowujących 
tę „teorię” autorów założył, że istnieje gospodarka dualna, to znaczy, że w okresie 
rozwoju gospodarki mamy do czynienia z jednoczesnym funkcjonowaniem sektora 
gospodarki nowoczesnej i innowacyjnej oraz sektora tradycyjnego. Różnica płac jest 
wówczas dla migrantów dostatecznym motywem do poszukiwania pracy w sektorze 

29 J. Kordysa, Wpływ mobilności pracowników na proces kształtowania wartości przedsiębiorstwa, 
„Zeszyty Naukowe PTE”, Kraków 2004, nr 2, s. 266–267.

30 P. Kaczmarczyk, Migracje…, s. 96. Ciekawe opracowanie typologii koncepcji teoretycznych doty-
czących migracji międzynarodowych wraz z wybranymi przykładami przedstawiła Marta Mioduszewska, 
Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, „CMR Wor-
king Papers” 2008, nr 36(94), s. 9.

31 Przeglądu teorii migracji międzynarodowych dokonują m.in.: P. Kaczmarczyk; Migracje…, 
s. 15–102; M. Duszczyk, op. cit., s. 51–61; J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 
2006, s. 23–42; S. Golinowska, op. cit., s. 17–31; A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechani-
zmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Working Papers” 2003, nr 49; 
S. Castels, M.J. Miller, op. cit., s. 39–72; C. Brettell, J.F. Hollifi eld (red.), Migration…. Przeglądu studiów 
nad teoriami migracyjnymi dokonuje Adrian Favell, Rebooting Migration Theory. Interdisciplinary, Globality, 
and Postdisciplinarity in Migration Studies, w: C.B. Brettell, J.F. Hollifi eld (red.), Migration…, s. 259–273. 
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nowoczesnym. Ta kalkulacja została przeniesiona na płaszczyznę międzynarodową. 
Siła robocza przemieszcza się z państwa o niższych wynagrodzeniach do państwa 
o wynagrodzeniach wyższych32. Założono, że migranci występują na międzynarodo-
wym rynku pracy jako podmioty gospodarcze, które próbują zmaksymalizować zysk 
i dlatego racjonalnie kalkulują bilans korzyści i strat, które mogą wyniknąć w procesie 
przemieszczania się po tym rynku. W tych założeniach ważną rolę odgrywa kapitał 
ludzki. Na rynku pracy, aby osiągnąć korzyści ze zróżnicowanego w poszczególnych 
krajach wynagrodzenia, największe szanse mają ludzie wykształceni. Państwa przyj-
mujące są i zapewne będą zainteresowane wykwalifi kowaną, a więc wykształconą siłą 
roboczą. Obok pozytywnych skutków takich migracji dla samych migrantów (wyższe 
płace), jak i dla ich rodzin pozostających w kraju pochodzenia (transfery pieniężne), 
negatywnym zjawiskiem jest „drenaż mózgów”. Powyższe podejście do zrozumienia 
procesów migracyjnych, bywa krytykowane za zbyt jednostronne postrzeganie czyn-
ników migracyjnych, na których się opiera. Między innymi za założenie, że migranci 
są posiadaczami dokładnych informacji o rynku pracy, do którego zmierzają (możli-
wości zatrudnienia) i wysokości wynagrodzeń, które otrzymają. 

Czynniki, które podważają zasadność neoklasycznej argumentacji to m.in.:
–  różnice technologiczne, które sprawiają, że kraje Południa nie są w stanie kon-

kurować z lepiej rozwiniętymi krajami Północy (nawet w sferze produkcji arty-
kułów nisko przetworzonych);

–  różnice produktywności sprawiające, że niskie stawki płac nie są wystarczają-
cym czynnikiem pozwalającym zapewnić konkurencyjność;

–  przewaga Północy, wynikająca z posiadania przewagi skali instytucji gospodar-
czych (korporacja versus małe fi rmy);

–  czas potrzebny na transformację kapitału w miejsca pracy, może być czynni-
kiem kluczowym, zwłaszcza wówczas, gdy występują niedopasowania struk-
turalne na rynku pracy (mało prawdopodobne jest szybkie dopasowanie kwa-
lifi kacji pracowników do wymogów rynku pracy);

–  zwiększenie płynności i pojawienie się nowych możliwości zarobkowania 
w krajach wysyłających pozwala efektywniej omijać niedoskonałości rynkowe 
(np. dywersyfi kacja), ponadto migracja może być dobrym źródłem kapitału 
inwestycyjnego;

–  sieci migracyjne, które sprawiają, że wpływ czynników stricte ekonomicznych 
może być zaburzony lub niewielki;

–  rozwój, któremu towarzyszy wzrost nierówności, co oznacza zwiększenie się 
skali relatywnej deprywacji i to w różnych wymiarach: ekonomicznej, społecz-
nej, a także psychologicznej33.

32 W.A. Lewis, Economic Development With Unlimited Supplies of Labour, „Manchaster School of 
Economic and Social Studies” 1954, nr 22, s. 139–191.

33 A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania…, s. 21
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3.2. „Teoria” oczekiwanej wartości

Odpowiednikiem tzw. teorii neoklasycznej w socjologii jest tzw. teoria racjonalnego 
wyboru, nazywana też teorią oczekiwanej wartości. Potencjalnym migrantom przy-
świeca przekonanie o możliwości osiągnięcia zamierzonego celu. Trzy najważniejsze 
czynniki to wyznaczenie zamierzonego celu, siła przekonania o możliwości osiągnię-
cia zamierzonego celu oraz wartość samego migranta. W tego typu teoriach mikro-
strukturalnych w centrum znajduje się jednostka, jej indywidualny system wartości, 
kalkulacje i oczekiwania dotyczące korzyści i strat, jakie może ponieść na skutek 
podejmowanych decyzji o migracji34. Gordon F. De Jong i James T. Fawcett wyod-
rębnili siedem podstawowych kategorii jako sumę wartości i celów, które przyświe-
cają migrantom:

1)  zamożność – możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb, wysoki i stały 
dochód, niskie koszty utrzymania, zabezpieczenie na starość, niskie podatki, 
dostępność miejsc pracy i możność posiadania własności, choć nie wydaje 
się, aby migranci w czasie podróży migracyjnej w sposób racjonalny czynili 
z tych wartości absolutny priorytet; 

2)  status – posiadanie prestiżowej pracy, poważanie wśród społeczności lokalnej, 
możliwość oddziaływania na innych;

3)  komfort – korzystne warunki życia i pracy, brak stresów, miłe i życzliwe oto-
czenie społeczne;

4)  stymulacja – interesujące i ekscytujące zajęcia, podejmowanie nowych przed-
sięwzięć, inicjatyw, decyzji, stała aktywność, nowe kontakty z ludźmi;

5)  autonomia – niezależność ekonomiczna, życie według własnych wartości 
i wyborów, uwolnienie się od tradycyjnych obowiązków rodzinnych;

6)  afi liacja – potrzeba bycia z innymi osobami, rodziną, przyjaciółmi, życie 
w grupie;

7)  moralność – godne i szlachetne życie, religijność, właściwe wychowanie 
dzieci35.

Do zrozumienia procesów migracyjnych koncepcja ta wnosi rozbudowany katalog 
motywacji migrantów, mających podłoże psychologiczne i wywodzących się raczej 
ze sfery marzeń. Mimo to, przy determinacji migrantów, wywodzącej się ze sfery 
bytu, czyli motywacji ekonomicznych, znajdujemy tu uzupełnienie podejścia ekono-
micznego, co pozwala na wielowątkowe badania i dogłębniejsze poznawanie natury 
procesów migracyjnych.

34 G. De Jong, J. Fawcett, Motivations for Migration: An Assessment and a Value-Expectancy Research 
Model, w: G. De Jong, R. Gardner (red.), Migration Decision Making. Multidisciplinary Approaches to 
Microlevel Studies in Developed and Developing Countries, New York 1981.

35 Ibidem; S. Haug, Migration Networks and Migration Decision-Making, „Journal of Ethnic and 
Migration Studies” 2008, t. 34, nr 4, s. 585–605; K. Slany, Między przymusem a wyborem. Kontynentalne 
i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939–1989), Kraków 1995.
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3.3. „Teoria” progu stresu

Podobnie jak tzw. teoria oczekiwanych wartości, „teoria” progu stresu staje się bardzo 
pomocną, jeśli jest wykorzystywana do wyczerpującego zdiagnozowania procesów 
migracyjnych, przy założeniu, że są to procesy niezwykle złożone w sferze zarówno 
przyczyn, jak i skutków. Zakłada ona, że została naruszona równowaga między potrze-
bami a możliwościami w miejscu zamieszkania potencjalnego migranta, co powoduje 
stres motywując do migracji. Thomas Faist uważa, że gdy stres osiąga poziom eks-
tremalny, większość ludzi migruje36.

3.4. „Teoria” relatywnej deprawacji 

„Teoria” relatywnej deprywacji jest jedną z prób zrozumienia społecznych źródeł 
ruchów społeczno-religijnych. Jej twórcą jest znany amerykański antropolog i socjo-
log — David F. Aberle37. Według niego, relatywna deprywacja polega na negatywnej 
niezgodności pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami jednostki lub grupy względem 
otaczającej ją rzeczywistości a faktycznym jej stanem, który nie odpowiada owym 
oczekiwaniom. W tym ujęciu układem odniesienia dla społecznych ocen aktualnego 
stanu rzeczy są indywidualne społeczne oczekiwania, ukształtowane na podstawie 
dawnych doświadczeń oraz napięcia psychologiczne, z których jednostki próbują się 
uwolnić poprzez migracje38. Ważną rolę odgrywają tu porównania, co prowadzić może 
do wniosku, że wiedza o świecie, informacja o warunkach życia w innych państwach, 
wywołuje frustracje i jednocześnie mobilizuje do migracji.

3.5. „Teoria” kosztów i korzyści oraz „teoria” push and pull

„Teoria” kosztów i korzyści dopiero po uzupełnieniu, najczęściej w literaturze przyta-
czaną, „teorią” push and pull39, czyli analizą czynników wypychających i czynników 
przyciągających, może unaocznić proces podejmowania i racjonalizowania decyzji 
przez przyszłego migranta. Badanie kosztów i korzyści zakłada, że migrant podejmuje 
decyzję o wyjeździe, kalkulując, że przyszłe korzyści fi nansowe związane z podjęciem 

36 Th. Faist, The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spacer, 
Oxford 2000, s. 43. 

37 D.F. Aberle, The Peyote Religion among the Navaho, „Viking Fund Publications in Anthropol-
ogy” 1966, nr 42, s. 323; idem, A Note on Relative Deprivation Theory as Applied to Millenarian and 
Other Cult Movements, w: S.L. Thrupp (red.), Millennial Dreams in Action. Essays in Comparative 
Study, „Comparative Studies in Society and History”, Supplement 2, 1962, s. 193, cyt. za: M. Persen-
Zielińska, Źródła relatywnej deprywacji a geneza shakeryzmu, „Etnografi a Polska” 1975, t. 19, 
z. 2, s. 149.

38 Th. Faist, The Volume…, s. 44–45. 
39 E.S. Lee, A Theory of Migration, „Demography” 1966, nr 3, s. 47–57.
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pracy w państwie docelowym będą większe niż koszt samej migracji. Nie uwzględnia 
się tu innych czynników, wpływających na decyzję o migracji, poza czynnikami eko-
nomicznymi, czyli różnicę w dochodach. Mogłoby to prowadzić do mylnego wniosku, 
że migrują jedynie osoby najbiedniejsze40. „Teoria” push and pull, której twórcą jest 
Everest S. Lee (1966), została następnie twórczo rozwinięta przez Kaya Hailbron-
nera (2000)41, który do czynników wypychających zaliczył: konfl ikty międzynarodowe 
i okupację; wewnętrzne konfl ikty zbrojne – wojny domowe, rewolucje, konfl ikty naro-
dowościowe i etniczne; reżimy totalitarne, prześladowania polityczne, ludobójstwo; 
przymusowe przesiedlenia, czystki etniczne; dyskryminację mniejszości narodowych; 
dyskryminację większości (segregacja masowa, apartheid); działalność partyzancką 
i terrorystyczną; inne łamanie praw człowieka; ubóstwo i głód; bezrobocie i niski 
poziom płac; klęski żywiołowe; katastrofy ekologiczne.

Do czynników przyciągających K. Hailbronner zaliczył: państwowe gwarancje 
minimum socjalnego; chłonny rynek pracy z wyższym poziomem płac; możliwość 
kształcenia się lub zdobywania zawodu; rozwój gospodarczy; łączenie rodzin; szansę 
osiągnięcia dobrobytu; stabilność polityczną; rządy prawa; demokrację; pluralizm; 
skuteczną ochronę praw człowieka; przestrzeń do życia (wolność).

Anthony Giddens42, podobnie, jak wielu autorów, zwraca uwagę, że czynniki 
ze sfery mikro, czyli z punktu widzenia jednostki, przeplatają się z czynnikami ze 
sfery makro, czyli społecznej. Zachodzą między nimi reakcje zwrotne, ale dopiero to 
wzajemne przenikanie się strefy mikro ze strefą makro oraz wzajemne oddziaływa-
nia mogą pokazać w miarę pełny obraz procesów migracyjnych. Według Giddensa, 
poziom makro obejmuje czynniki działające uniwersalnie na danym obszarze, jak 
prawa i przepisy imigracyjne i emigracyjne oraz światowe zmiany gospodarcze. Do 
czynników na poziomie mikro zaliczył on zasoby, poziom wiedzy i rozumienie sytu-
acji przez samych migrantów43. 

Maciej Duszczyk dokonał opracowania czynników wypychających i przyciąga-
jących migrantów, ale ze szczególnym wyróżnieniem migracji zarobkowych44. Wśród 
czynników wypychających znalazły się: niemożność znalezienia zatrudnienia w miej-
scu zamieszkania; uzyskiwanie niesatysfakcjonujących dochodów; słabo rozwinięte 
zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; niemożność zgromadze-
nia środków fi nansowych, które pozwoliłyby na realizację celów życiowych; trudne 
warunki życia; trudności w uzyskaniu wykształcenia; wysokie koszty życia w stosunku 
do otrzymywanych zarobków; opóźnienia w otrzymywaniu wynagrodzenia; ograni-
czenia w mobilności wewnętrznej.

40 J. Balicki, P. Stalker, Polityka…, s. 34.
41 K. Hailbronner, Immigration and Asylum Law and Policy of the European Union, The Hague–Lon-

don–Boston 2000, s. 16–17.
42 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 283.
43 Ibidem.
44 M. Duszczyk, Polska…, s. 53.
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Wyróżnione przez M. Duszczyka czynniki przyciągające to: łatwa możliwość 
uzyskania zatrudnienia; wysokie zarobki netto; bezpieczne warunki pracy; stabilność 
zatrudnienia; wysoki poziom życia; liberalne zasady uzyskiwania prawa do pracy 
i prawa pobytu; podaż miejsc pracy, które mogą być objęte przez danego pracownika, 
zapewniająca mobilność; możliwość uzyskania wyższych kwalifi kacji zawodowych; 
brak lub ograniczenie występowania barier utrudniających robienie kariery zawodowej.

Jeśli do analizy czynnikowej E.S. Lee, K. Hailbronnera, M. Duszczyka i A. Gid-
densa dodamy „teorię” kosztów – korzyści ekonomicznych, którą przedstawił Donald 
Joseph Bogue45, czyli: potencjalne koszty wyjazdu z kraju jako czynniki hamujące, 
potencjalne korzyści wyjazdu z kraju jako czynniki przyciągające oraz potencjalne 
koszty pozostania w kraju jako czynniki wypychające i potencjalne korzyści pozosta-
nia w kraju jako czynniki przyciągające, to otrzymujemy prawie pełną analizę przy-
czynowo-skutkową procesów migracyjnych.

3.6. „Teoria” dualnego rynku pracy

Przytoczone powyżej próby zanalizowania procesów migracyjnych nie wyczerpują 
kolejnych poszukiwań do jeszcze pełniejszego i całościowego przeanalizowania pro-
cesów migracyjnych. Badanie uwarunkowań migracji odnoszących się stricte do rynku 
pracy podjęła tzw. teoria dualnego rynku pracy. Twórcami tej teorii są Peter Doerin-
ger i Michael Piore46. Zakłada ona, że rynek pracy jest podzielony na dwa segmenty, 
sektory. W procesie segmentacji tego rynku ważną rolę odgrywają czynniki instytu-
cjonalne (np. przyciąganie migrantów do sektorów, w których brakuje pracowników 
krajowych), poziom wykształcenia, a także, jak piszą S. Castles i M.J. Miller: rasa 
i płeć kulturowa47. Sektor pierwotny (podstawowy) charakteryzuje się dobrymi warun-
kami pracy, relatywnie wysokimi stawkami płac; zatrudnienie w nim znajdują głów-
nie osoby z wysokimi kwalifi kacjami. Prace w sektorze wtórnym (drugorzędnym) są 
nisko płatne, zatrudnienie nie jest stabilne, występuje realna groźba bezrobocia, złe 
warunki pracy, nikłe szanse awansu. 

Przy założeniu, że jedną z przyczyn międzynarodowych migracji jest popyt gospo-
darek państw wysoko rozwiniętych, z racji starzejącego się społeczeństwa, na siłę 
roboczą zarówno wysoko kwalifi kowaną, jak i o niskich kwalifi kacjach zawodowych, 
segmentacja rynku pracy jest oczywista. Określenie segmentacja rynku pracy (w Pol-
sce tzw. teoria dualnego rynku często jest nazywana teorią segmentacji rynku pracy48)

45 Model na podstawie D.J. Bogue (1976), opracowany przez K. Slany, Między przymusem a wybo-
rem…, s. 45–46, cyt. za: J. Balicki, P. Stalker, Polityka…, s. 37–38.

46 P. Doeringer, M. Piore, International Labor Market and Manpower Analysis, Lexington, 1971. Teo-
rię tę rozwijał następnie: M.J. Piore, Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge 
1979; zob. też: A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania…, 29–34. 

47 S. Castles, M.J. Miller, Migracje…, s. 43.
48 M. Duszczyk, Polska…, s. 54.
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wydaje się słuszniejsze, gdyż powstają dodatkowe sektory zatrudnienia, które tworzą 
np. przedsiębiorcy wywodzący się ze strumieni migracyjnych. „Teoria” segmentacji 
rynku pracy próbuje wyjaśnić rolę, jaką odgrywa polityka państw przyjmujących i pra-
codawców, a także prowadzi do wniosku, że nawet przy zmniejszających się różnicach 
płac między poszczególnymi państwami, zjawisko migracji nie straci na znaczeniu. 
Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedno zjawisko, o czym pisze M. Duszczyk49, powo-
łując się na badania Saskii Sassen50, że do największych różnic między pierwotnym 
a wtórnym rynkiem pracy dochodzi w wielkich miastach, gdzie jest najdynamiczniej-
szy rynek pracy i gdzie kierują się największe strumienie migracyjne.

3.7. „Nowa Ekonomiczna Teoria Migracji” (NELM)

Klasyczne teorie migracyjne wychodziły z założenia, że migracja jest raczej procesem 
jednokierunkowym, a migrant obiera swoje miejsce zamieszkania w „nowej, drugiej 
ojczyźnie”. Migracja była pojmowana nie jako proces, tylko jako jednokierunkowy 
ruch, który ze swej istoty, był jednorazowy, długotrwały, albo wręcz permanentny. 
Kolejne podejścia do zrozumienia procesów migracyjnych musiały uwzględnić nową 
sytuację, wynikłą z procesów globalizacji. Rozwój technologii komunikacyjnych, 
zarówno informatycznych, jak i transportowych, spowodował zmiany w procesach 
migracyjnych. Klasyczna migracja nie została zastąpiona, lecz raczej uzupełniona, 
poszerzona o nowe, dotychczas znikome, a obecnie szybko rozrastające się formy: 
migrację cykliczną, wahadłową, niepełną, czy nieregularną. To podejście do badań nad 
migracjami uwzględnia zmianę rozumienia pracy, już nie tylko jako jednego z czyn-
ników produkcji, ale jako elementu związanego z osobą świadczącą co prawda usługę 
pracy, ale będącą jednostką przemieszczającą się, z różnego typu motywacjami, wyni-
kającymi chociażby z jej mobilności51. W kolejnej „teorii” migracji, autorstwa Odeda 
Starka i Davida E. Blooma (1985)52, poszerzonej przez Masseya (tzw. teoria skumu-
lowanego związku przyczynowego53), mobilność terytorialna jest postrzegana jako 
proces społeczny. Zwraca się uwagę na znaczenie rodziny w zrozumieniu proce-
sów migracyjnych. W centrum zainteresowania badawczego nie jest już tylko poje-
dyncza jednostka, lecz grupa społeczna. Koncentracja następuje nie na różnicach 
w dochodach między dwoma krajami, pochodzenia migranta i państwa przyjmują-
cego, ale na takich kwestiach, jak szansa znalezienia zatrudnienia, dostępność kapitału 

49 Ibidem, s. 56.
50 S. Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton N.J. 1991.
51 A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania…, s. 53–54.
52 O. Stark, D.E. Bloom, The New Economics of Labor Migration, „American Economic Review” 

1985, t. 75, nr 2.
53 D. Massey, A Synthetic Theory of International Migration, w: World in the Mirror of International 

Migration, Scientifi c Series: International Migration of Population: Russia and the Contemporary World, 
t. 10, Moscow 2002, s. 138–161.
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inwestycyjnego, czy konieczność radzenia sobie z ryzykiem54. Ważnym, z punktu 
widzenia tego podejścia, jest proces decyzyjny i motywacje migrantów. W procesie 
decyzyjnym biorą udział kolektywy, co pozwala minimalizować ryzyko porażki, ale 
jednocześnie maksymalizować potencjalne korzyści. Bada się także konsekwencje 
migracji, zwracając uwagę na transfery pieniężne, przepływające od migrantów do 
krajów ich pochodzenia. Wysokość i koncentracja tych przepływów może wskazy-
wać na wykorzystaną przez migrantów szansę zdobycia i wykonywania pracy oraz 
na ściślejsze bądź rozluźniające się więzi migrantów z rodzinami, a tym samym
z państwem pochodzenia. 

Nowym rodzajem migracji jest wspomniana migracja niepełna (może być: cyr-
kulacyjna, wahadłowa, nieregularna), która polega na wielokrotnym podejmowaniu 
decyzji o wyjazdach i wielokrotnych powrotach. Opisał ją Marek Okólski na przykła-
dzie migrujących w ten sposób Polaków55. Wynikiem niezdecydowania się na który-
kolwiek rynek pracy jest najczęściej marginalizacja zarówno w państwie pochodzenia, 
jak i w państwie czasowo przyjmującym. Zjawisko to nasiliło się na skutek otwarcia 
rynków pracy w Unii Europejskiej, co wiązało się ze zniesieniem wymogu posiada-
nia dokumentów zezwalających na pracę. M. Duszczyk pisze, że powyższy kierunek 
badań ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia migracji osób o niewygórowanych 
aspiracjach zawodowych i dochodowych, które dzięki czasowym, powtarzającym się 
migracjom są w stanie utrzymać zadowalający je poziom życia56. 

W kontekście niepełnej, cyrkulacyjnej migracji warto zwrócić uwagę na istnie-
nie migrantów transnarodowych57. Określenie to nawiązuje do kształtowania się toż-
samości migrantów związanych nie z jednym, a z dwoma lub kilkoma państwami. 
Instytucja wielokrotnego obywatelstwa nie jest nową w prawie międzynarodowym, 
ani w stosunkach międzynarodowych. O ile w przeszłości państwa dążyły do unika-
nia podwójnego obywatelstwa58, o tyle w globalizującym się świecie i, dzięki temu, 
łatwości przemieszczania się, podwójne, a nawet wielokrotne obywatelstwo jest coraz 
powszechniejsze. Wiele państw zniosło obowiązek zrzekania się obywatelstwa przy 
nabywaniu kolejnego, a Konwencja o obywatelstwie Rady Europy z 1997 r.59 de facto 
dopuściła takie rozwiązania, oddając jurysdykcji państw podejmowanie decyzji w tym 
zakresie. Wspólnotą transnarodową jest diaspora. Jednak pojęcie „wspólnoty transna-
rodowe”, choć coraz częściej gości na łamach opracowań i analiz, nie odzwierciedla 

54 S. Castels, M.J. Miller, op. cit., s. 44.
55 M. Okólski, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: E. Jadźwińska, 

M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa 2001.
56 M. Duszczyk, Polska…, s. 61.
57 S. Castels, M.J. Miller, Migracje…, s. 51–53.
58 Pogłębioną analizę instytucji podwójnego obywatelstwa przeprowadziła Mieczysława Zdanowicz, 

Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001. 
59 European Convention on Nationality and Explanatory Report, Council of Europe, DIR/JUR /97/6. 

W. Czapliński, Problematyka obywatelstwa w aktualnych pracach Rady Europy, www.ce.uw.edu.pl/pliki/
pw/2-1998_Czaplinski.pdf (14.07.2014).
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samego zjawiska. Łączność migrantów cyrkulacyjnych z państwem pochodzenia 
i pozostawionymi tam rodzinami, transfery pieniężne od migrantów cyrkulacyjnych, 
jak i od tych, pozostających dłużej w państwach przyjmujących, też świadczą o sta-
łym związku migrantów z państwami pochodzenia. Problem, jak należy domniemywać 
pojawia się w drugim pokoleniu migrantów. To wówczas na znaczeniu zyskują pytania 
o tożsamość i poszukiwanie odpowiedzi dotyczących wyboru ojczyzny60. 

3.8. „Teoria” sieci migracyjnych61

„Teoria” sieci migracyjnych wiąże się głównie z badaniami socjologii i antropologii, 
ale ma też nieoceniony wpływ na procesy ekonomiczne. Swoje źródła ma w tezie 
o historycznych związkach między państwem pochodzenia migrantów a państwem 
przyjmującym, np. dawna zależność kolonia–metropolia. Sieć tworzy się poprzez 
wybór jednego kierunku migracji, utworzenie sieci kontaktów między migrantami, 
udającymi się w danym kierunku lub będącymi już w państwie docelowym. Dzięki 
kontaktom wewnątrzsieciowym jednostka zdobywa informacje dotyczące możliwo-
ści zatrudnienia, zakwaterowania, możliwości nie tylko przeżycia, ale także roz-
woju, a co najważniejsze – czuje się pewnie i bezpiecznie. Sieci migracyjne two-
rzą systemy migracyjne, które przestrzennie mogą ogarniać region geopolityczny, 
a także regiony geografi cznie oddalone, ale powiązane ze sobą innymi czynnikami,
np. związki kolonialne. 

Sieci społeczne nazywane bywają „łańcuchami migracyjnymi”, to jest nieformal-
nymi mikrostrukturami, z kapitałem kulturowym i społecznym, są często niezbędne 
do możliwości przetrwania i osiedlenia się w nowym, nie rzadko obcym/wrogim oto-
czeniu. Łańcuchy migracyjne są tworzone przez migrantów wywodzących się z tego 
samego regionu czy wręcz miejscowości, udających się na migrację do jednego, okre-
ślonego regionu lub tej samej miejscowości. Na tworzenie łańcuchów decydujący 
wpływ ma wiedza o korzyściach płynących z migracji i zminimalizowanym ryzyku 
migracji. Powstawanie tego rodzaju sieci kontaktów jest niezależne od innych przy-
czyn migracji62. 

60 Ciekawą analizę dotyczącą integracji, marginalizacji i poszukiwania tożsamości przez migrantów 
przeprowadził Immanuel Wallerstein w: Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004, s. 137–151.

61 A. Barwińska-Małajowicz, Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci 
migracyjnych, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 7–8; A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania…, 
s. 62–76. Autorzy przeanalizowali koncepcje sieci społecznych poprzez ujęcia tradycyjne, koncepcję kapi-
tału społecznego oraz wybrane koncepcje teoretyczne poświęcone poziomowi mezo, czyli pośredniemu, np. 
migracje regionalne, w tym koncepcję ponadnarodowej przestrzeni społecznej, koncepcję skumulowanej 
przyczynowości, perspektywę strukturacyjną oraz nową ekonomię instytucjonalną. 

62 J. Arango, Explaining Migration: A Critical View, „International Social Science Journal” 2000, 
t. 52, s. 283–296.
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3.9. „Teoria” systemu światowego

„Teoria” systemu światowego jest najczęściej przytaczana w kontekście wyjaśnia-
nia procesów migracyjnych przez nauki polityczne. Została ona najpełniej opisana 
w pracy Immanuela Wallersteina63. Choć sam autor nie odniósł bezpośrednio tej teorii 
do procesów migracyjnych, ważną podstawą dla postrzegania migracji w jej ramach 
jest podział państw świata na trzy grupy: centrum/rdzeń, półperyferie i peryferie. 
Wszystkie one tworzą określoną strukturę gospodarki światowej – systemu świato-
wego64. Relacje między centrum a pozostałymi grupami opierają się na nierównej 
wymianie. W systemie podziału pracy peryferie dostarczają taniej siły roboczej, pań-
stwa z rdzenia, poszukując surowców, inwestują w półperyferie i peryferie, tworząc 
tam rynki zbytu swoich towarów, zmieniając strukturę zatrudnienia. Chcąc zwiększyć 
rentowność gospodarek, popyt na pracę zaspokajają dzięki napływowi migrantów. 
Nie chcąc jednak dzielić się swoim dobrobytem z obcymi – migrantami i ich rodzi-
nami, państwa rdzenia stosują selektywną politykę imigracyjną65. Według analityków 
wzrost gospodarczy, który sprzyja wzrostowi inwestycji, liczby miejsc pracy, zwyżku-
jącym płacom w naturalny sposób przyciąga z peryferii, tego rezerwuaru siły roboczej, 
migrantów, którzy w równie naturalny sposób opuszczają państwa rdzenia w odpowie-
dzi na recesję, bowiem ich pierwszych dotyka bezrobocie. Tego rodzaju procesy były 
udziałem migrantów jeszcze w latach 70., 80. XX w., obecnie jednak sama recesja nie 
jest powodem powrotu migrantów do państw pochodzenia.

W wielości koncepcji teoretycznych, próbujących zgłębić naturę procesów migra-
cyjnych, trudno znaleźć taką, która w sposób kompleksowy potrafi łaby pomóc w ana-
lizie tych procesów. Każda z tak zwanych teorii migracji, wybranych jako najbar-
dziej reprezentatywne dla poszczególnych nauk, a jest ich dużo więcej, co dowodzi 
bogactwa dociekań i analiz podejmowanych w świecie nauki w obszarze badań nad 
migracjami, odkrywa tylko część charakterystycznych dla migracji cech i procesów, 
mających swoje miejsce w sferze przyczyn, przebiegu i skutków dla państw przyj-
mujących, wysyłających i samych migrantów. Podejście interdyscyplinarne może 
dać prawie pełny, holistyczny obraz współczesnych ruchów migracyjnych. Migracje 

63 I. Wallerstein, Analiza systemów – światów. Wprowadzenie, Warszawa 2004. 
64 I. Wallerstein defi niuje gospodarkę-świat jako „rozległy obszar geografi czny, w obrębie którego 

istnieje podział pracy, a tym samym znacząca wewnętrzna wymiana podstawowych lub niezbędnych dóbr 
oraz przepływ kapitału i pracy. Cechą defi niującą gospodarkę-świat jest to, że nie jest ona ograniczona 
przez jednolitą strukturę polityczną […], obejmuje ponadto wiele kultur i grup – wyznających wiele reli-
gii, mówiących wieloma językami, różniących się od siebie wzorami życia codziennego” – ibidem, s. 41; 
„«Gospodarka światowa» bez łącznika to pojęcie używane przez ekonomistów na określenie stosunków 
handlowych pomiędzy państwami, a nie zintegrowany system produkcji” – ibidem, s. 133. Por. też: J. Cza-
putowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008, s. 157–163. 

65 K. Dębiec, Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej, „International Journal of Management 
and Economics” 2012, nr 33, s. 226–227, www.bazhum.icm.edu.pl/.../Krzysztof_Debiec (14.07.2014); 
A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania…, s. 26–29.
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międzynarodowe tworzą bowiem pewien system, składający się z wzajemnie powią-
zanych elementów „zatopionych” w otoczeniu państwa wysyłającego i państwa przyj-
mującego/docelowego. 

W celu przeprowadzenia całościowej analizy procesów migracyjnych konieczne 
jest, według Masseya, zanalizowanie czynników strukturalnych, które skłaniają ludzi 
do opuszczenia miejsca dotychczasowego zamieszkania, czynników przyciągających 
potencjalnych migrantów do państw oferujących miejsca pracy, motywacji i celów 
oraz reakcji migrantów na tworzące się możliwości migracji oraz struktur społecznych 
i ekonomicznych, które tworzą się w społeczeństwach wysyłających i przyjmujących 
na skutek procesów migracyjnych66. Autorzy opracowań dotyczących migracji zgod-
nie twierdzą, że najbliżej holistyczne podejście reprezentuje model Masseya, który 
uznał, że przy analizie mobilności międzynarodowych należy wykorzystać wszyst-
kie znane teorie. I tak, tzw. teoria systemu światowego najlepiej wyjaśnia migracje 
z państw słabo rozwiniętych, dwie tzw. teorie ekonomiczne: dualnego rynku pracy 
i neoklasyczna objaśniają strukturalne czynniki popytu na pracę imigrantów, moty-
wacje i zachowania inwestycyjne najlepiej wyjaśniają tzw. teoria klasyczna i Nowa 
Ekonomiczna Teoria Migracji, a dynamikę procesów migracyjnych najtrafniej ujmuje 
tzw. teoria skumulowanej przyczynowości67. 

Analizując współczesne migracje, Massey doszedł do następujących wniosków: 
–  międzynarodowe migracje nie wynikają z braku wzrostu gospodarczego i roz-

woju, ale z tegoż rozwoju;
–  imigracja jest naturalną konsekwencją szerszego procesu społecznej, politycz-

nej i ekonomicznej integracji dokonującej się ponad granicami;
–  migranci są zazwyczaj odpowiedzią na duży i trwały popyt, który powstaje 

wewnątrz struktury postindustrialnych gospodarek;
–  migranci, którzy przybywają do państw rozwiniętych za pierwszym razem 

zazwyczaj nie traktują migracji jako trwałej;
–  na międzynarodowe migracje często mniejszy wpływ mają warunki na rynku 

pracy niż na innych rodzajach rynków;
–  międzynarodowe migracje kumulują doświadczenia zagraniczne, zmieniają się 

ich motywacje, zwykle w kierunku preferowania dłuższych wyjazdów, pozo-
stawiając przyszłości możliwe rozwiązania swojej sytuacji; 

–  tendencje budowania przez migracje międzynarodowe własnej infrastruktury 
wsparcia też są pozostawione czasowi;

–  sieci migracyjne nie są wieczne – istnieją naturalnie, mogą trwać krócej bądź 
dłużej, ale zawsze są ograniczone w czasie68. 

66 D.S. Massey, Why Does Immigration Occur...; A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania… 
67 D.S. Massey, A Synthetic Theory…, s. 147–149; A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania…, 

s. 79. 
68 D.S. Massey, A Synthetic Theory…, s. 151–153.
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 4. Migracje a stosunki międzynarodowe

Wobec deklaracji ze strony badaczy migracji międzynarodowych o nieistnieniu holi-
stycznej, całościowej teorii migracji międzynarodowych, która oddawałaby całą zło-
żoność procesów migracyjnych i ich niespotykaną dotychczas dynamikę, można by 
odnieść fałszywe mniemanie, że teorie te nie są przydatne. 

Rozwojowi stosunków międzynarodowych sprzyja dynamizm zmian na arenie 
międzynarodowej69 i tworzenie się, dzięki procesom globalizacyjnym, sieci coraz bliż-
szych powiązań i współzależności między uczestnikami stosunków międzynarodo-
wych w skali światowej. Dla zrozumienia całej złożoności procesów międzynarodo-
wych niezbędne jest poznanie jednego z ważniejszych czynników kształtujących te 
procesy, a mianowicie migracji międzynarodowych. Brak holistycznego podejścia do 
badania migracji międzynarodowych, nie oznacza, że cząstkowe badania nie mogą 
być przydatne do zrozumienia procesów zachodzących w stosunkach międzynarodo-
wych. Wręcz przeciwnie, skoro „rozszerzanie się przestrzenne stosunków międzyna-
rodowych rozpoczęło się od żywiołowych kontaktów i migracji przedstawicieli róż-
nych rodów, plemion, narodowości, narodów i państw”70, to znaczy, że migracje były 
jednym z głównych czynników, który ukształtował współczesny obraz świata, a tym 
samym stosunki społeczne w nim panujące, w tym międzynarodowe. 

Zdynamizowanie procesów migracyjnych, w tym migracji zarobkowych, spo-
wodowało, że migracje stały się masowe i globalne. Zmianie i zróżnicowaniu uległ, 
i nadal podlega ewolucji, skład sieci migracyjnych. W konsekwencji proces migra-
cyjny został zinternacjonalizowany. Współczesne migracje stały się przedmiotem mię-
dzynarodowych regulacji, ustaleń na szczeblu ponadnarodowym, międzynarodowych 
aktów prawnych. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, organizacje regionalne, a ze względu na 
skalę migracji w Europie, zarówno wewnątrzunijnej, jak i z państw trzecich, szcze-
gólnie organizacje europejskie, w tym Unia Europejska, zajmują się migracjami jako 
jednym z problemów priorytetowych. Można wyróżnić dwie tendencje w podejściu do 
tego zagadnienia. Z jednej strony prawa człowieka i ich ochrona, a z drugiej – poten-
cjalne zagrożenia ze strony migrantów. 

Migracje odgrywały i nadal odgrywają ważna rolę w kształtowaniu się i roz-
woju stosunków międzynarodowych. W XXI w. „społeczność międzynarodowa” sta-
nęła przed wyzwaniem: jakie przyjąć założenia sterowania migracjami, jak zarzą-
dzać migracjami? Do wypracowania formuły zarządzania migracjami niezbędna jest 
dogłębna wiedza o nich, której dostarczają, m.in. różnorodne koncepcje teoretyczne.

69 Profesor Józef Kukułka pisał: „Stosunki międzynarodowe dochodziły w bardzo długim procesie 
historycznym do pozycji najszerszej dziedziny stosunków społecznych. W toku tego procesu dokonywało 
się rozszerzenie stosunków międzynarodowych w wymiarach przestrzennych, podmiotowych i przedmio-
towych”. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 20.

70 Ibidem.
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Każda z omówionych tzw. teorii migracyjnych dostarcza, jeśli nawet fragmenta-
rycznej, wiedzy na temat procesów migracyjnych i migrantów, to jednak umożliwia 
zrozumienie istoty współczesnych migracji międzynarodowych, a w konsekwencji 
daje możliwość efektywniejszego, korzystnego dla „społeczności międzynarodowej” 
zarządzania migracjami. 

International Migrations in Theoretical Concepts
Summary

International migrations are one of the most dynamic processes in international relations. They 
had an impact on the shape and development of these relations. The main trends of contempo-
rary migrations are: globalization, politicization, variety of migration types, variety of migra-
tion fl ows and feminization. Various disciplines of science pose mainly questions about causes, 
course and consequences of international migration for the countries of migrants’ origin, for the 
host countries, for the relationship between these countries and the migrants themselves. The 
aim of this article is to present research investigations trying to analyze the nature of migra-
tion. The authors name most of the theoretical visions as theories, even though they have no 
signs of theory.

They are partial ascertainments of phenomena related to international migrations, which 
are based on achievements of various disciplines: demography, geography, economics, psychol-
ogy, law and political science.





Adriana Łukaszewicz

S t o s u n k i  M i ę d z y n a r o d o w e  –  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  •  n r  2  ( t . 5 0 )  2 0 1 4

ZNACZENIE RYNKU NARKOTYKOWEGO
DLA GOSPODARKI AFGANISTANU

I JEGO WPŁYW NA KSZTAŁT PAŃSTWA

Przez ostatnie blisko 35 lat Afganistan znajduje się w strefi e działań wojennych 
i destabilizacji politycznej, niszczony przez interwencje militarne, wojnę domową, 
nieodpowiedzialnych, przekupnych, czasem wręcz zbrodniczych polityków (talibów). 
Konsekwencją tych wydarzeń jest postępujący rozkład państwa, całkowite załamanie 
gospodarcze, brak perspektyw na godne życie. Ludność, broniąca się przed degradacją 
ekonomiczną, poszukując jakichkolwiek źródeł umożliwiających przeżycie sięgnęła do 
produkcji upraw narkotycznych – maku oraz konopi indyjskich. Zaczął się rozwijać nie-
legalny sektor gospodarki w postaci produkcji narkotyków: opium, heroiny i marihuany. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza specyfi ki rynku narkotykowego w Afga-
nistanie, widziana w kontekście uwarunkowań historycznych, jak też znaczenia tego 
rynku dla rozwoju gospodarczego kraju oraz jego wpływu na jakość polityki. Podjęta 
zostanie próba określenia szans na odejście od produkcji narkotyków i sprecyzowania 
ograniczeń, blokujących takie zmiany.

 1. Degradacja państwowości afgańskiej

Historia niepodległego Afganistanu jest stosunkowo krótka. W XIX i początku 
XX w. państwo to było protektoratem brytyjskim. W 1919 r. odzyskało niepodle-
głość, a w kolejnym roku wprowadziło monarchiczny system polityczny. Pierwsze 
dekady niepodległej państwowości nie zapowiadały większych problemów i zagro-
żeń dla młodego państwa. To okres burzliwego rozwoju kraju, budowy ładu instytu-
cjonalnego i modernizacji gospodarki. W latach 50. XX w. Afganistan znalazł się na 
pierwszej linii frontu „zimnej wojny”, rozgrywanej przez wielkie mocarstwa: Zwią-
zek Radziecki i Stany Zjednoczone. Przez krótki czas lawirował między obydwoma 
mocarstwami, sięgając po środki pomocowe z obydwu stron i wykorzystując je do 
rozbudowy gospodarki. 
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Niestety już w początku lat 70. XX w. w kraju wystąpiły ostre objawy kryzysu 
ekonomicznego, spowodowane błędną polityką ekonomiczną i dodatkowo wzmacniane 
klęskami żywiołowymi. Rok 1973 przyniósł obalenie monarchii. Stanowisko prezy-
denta objął były królewski premier Daoud Khan. Zainicjował on program naprawczy, 
starając się uzdrowić gospodarkę kraju. Niestety, w kraju pojawiła się wkrótce silna 
opozycja wobec młodej władzy, oskarżając ją o nieudolność w kwestiach ekonomicz-
nych. Rolę szczególnie destabilizującą odegrały państwa ościenne, przede wszystkim 
ZSRR, które wspierały opozycję, wzniecały opór wobec legalnej władzy, fi nansowały 
go. W 1978 r. znajdująca się pod wpływami Związku Radzieckiego Demokratyczna 
Partia Ludowa Afganistanu obaliła władzę Khana (zabijając prezydenta) i przejęła wła-
dzę. W Afganistanie wprowadzono rządy komunistyczne, a państwo stało się bliskim 
sojusznikiem ZSRR. Zaproponowana przez nową władzę polityka radykalnych reform 
społecznych i gospodarczych spotkała się z dużym sprzeciwem społeczeństwa. Kraj 
zaczął pogrążać się w chaosie, wybuchały liczne powstania, skierowane przeciwko 
władzy. W siłę rosły ugrupowania islamskie. W dodatku wkrótce rozpoczęła się także 
bratobójcza wojna w ramach samego obozu władzy. W takich warunkach w 1979 r. 
władze Związku Radzieckiego, bojąc się utraty kontroli nad Afganistanem, zdecy-
dowały się na interwencję zbrojną w tym kraju. Interwencja ta zainicjowała krwawy 
konfl ikt, w którym poza aspektem wojny domowej, bratobójczej, doszło do konfron-
tacji systemów – komunistycznego (ZSRR) i zachodniego (USA, Europa Zachodnia). 
Afganistan stał się jednym z najważniejszych obszarów „zimnej wojny”, stając się jej 
ofi arą. Osobną stroną konfl iktu, acz wspieraną przez Zachód w tej wojnie, były ugru-
powania islamskie, fi nansowane przez Arabię Saudyjską czy Pakistan.

Dziesięcioletnia interwencja radziecka w Afganistanie stanowi dramatyczną 
cezurę w najnowszej historii tego kraju. Od tego bowiem momentu jest ona pisana 
wyłącznie kolejnymi wstrząsającymi wydarzeniami, prowadzącymi do postępującej 
destabilizacji oraz degradacji polityki i gospodarki kraju. 

Lata 80. XX w. to czas umacniania związków ekonomicznych z ZSRR. Ich prze-
jawem z jednej strony była pomoc humanitarna i ekonomiczna, płynąca do Afga-
nistanu z północy, z drugiej budowa – całkowicie zależnej od mocarstwa – gospo-
darki tego kraju. W konsekwencji prowadzonej nowej polityki ekonomicznej doszło 
do uzależnienia politycznego i gospodarczego od ZSRR, doprowadziła ona bowiem 
do załamania krajowej bazy produkcyjnej oraz rodzimego przemysłu i obniżenia pro-
dukcji towarów przetworzonych w kraju. Większość dostępnych w kraju produktów 
pochodziła ze Związku Radzieckiego, a dochód narodowy był tworzony w 70% ze 
środków pomocowych. 

Lata obecności armii radzieckiej w Afganistanie to pierwsze odnotowane na więk-
szą skalę przypadki sięgania po nielegalne kierunki aktywności ekonomicznej: prze-
myt i produkcję narkotyków. 

Przełom lat 80. i 90. ubiegłego stulecia z jednej strony przyniósł wycofanie się 
wojsk radzieckich, z drugiej przyspieszającą i wyniszczającą kraj wojnę domową. 
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Kiedy w 1994 r. do władzy doszło radykalnie islamskie ugrupowanie talibów, nastą-
piło całkowite załamanie struktur instytucjonalnych nowoczesnego państwa, prowa-
dząc do ostatecznej destabilizacji i dezorganizacji gospodarki1. 

 2. Afganistan jako producent narkotyków

Uprawy maku były znane w Afganistanie od stuleci. Wytwarzany z niego narkotyk 
– opium stanowił podstawowe i uniwersalne lekarstwo, był także używką stosowaną 
przez miejscową ludność. Pierwsze wzmianki, mówiące o produkcji opium na więk-
szą skalę pochodzą już z 1932 r. Jednak do drastycznego rozszerzenia skali produkcji 
doszło dopiero po interwencji radzieckiej pod koniec lat 70. XX w. W 1980 r. Afgani-
stan produkował już 19% łącznej produkcji światowej tego narkotyku. Na terenie kraju 
powstały pierwsze gangi, żyjące z produkcji i handlu haszyszem i opium, pojawili się 
także pierwsi baronowie narkotykowi. Ze względu na to, że dochody ze sprzedaży 
narkotyków służyły do fi nansowania wojny z ZSRR, Zachód przymykał oczy dla tej 
przestępczej działalności.

W latach, po dojściu do władzy talibów, w drugiej połowie lat 90. XX w. gospo-
darka Afganistanu po raz kolejny zmniejszyła swój potencjał. Talibowie bowiem 
nie byli zdolni zaproponować jakichkolwiek sensownych rozwiązań gospodarczych. 
Początkowo zakładali całkowitą decentralizację państwa na rzecz władz prowincji, co 
tylko potęgowało chaos w kraju. Wkrótce cała gospodarka znalazła się de facto poza 
kontrolą państwa. 

Nieudolność władz doprowadziła do załamania systemu fi nansów. Talibowie rato-
wali się początkowo wprowadzając elementy gospodarki bandyckiej, rabując ludzi na 
drogach, wymuszając przymusowe opłaty za przejazd czy narzucając cła (w dowol-
nej, nieregulowanej wysokości) na towary przekraczające granice. W kolejnych latach 
sięgnęli po przemyt i produkcję narkotyków. Aby stymulować uprawy maku i konopi 
zalegalizowali je w kraju. Na kontrolowanych przez siebie obszarach wprowadzili 
specjalny podatek na zbiory maku w wysokości 10% wartości zbiorów. Ich przyzwo-
lenie dla tego typu działalności gospodarczej, brak jakichkolwiek restrykcji na pro-
dukcję narkotyków umożliwiło szeroki handel opium i gwałtowny wzrost produkcji. 
Ponieważ w czasie rządów talibów kraj był objęty wojną domową, część dochodów 
z narkotyków była przechwytywana jednak także przez przywódców innych walczą-
cych stron. Służyły one do zasilania oddziałów w środki fi nansowe, wykorzystywane 
następnie do prowadzenia działań zbrojnych, zakupu broni itd.2 

1 S. Amin, Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, London–New York 2004.
2 S. Nijsen, The Afghanistan Economy: A Brief History, Civil-Military Fusion Center, October 2010, 

https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/Afghanistan_Economic_Brief_History.pdf 
(20.01.2014).
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Rok 1999 stanowił apogeum upraw maku w okresie rządu talibów. Pod zasiew 
przeznaczono blisko 91 tys. hektarów. Jednak w 2001 r. nastąpiło drastyczne ogra-
niczenie upraw maku, a pod zasiew przeznaczono zaledwie 7 tys. hektarów (co sta-
nowiło niecałe 10% powierzchni zasiewów sprzed dwóch lat). Spowodowane to 
było nieudolną, prowadzącą do destabilizacji kraju polityką oraz utrzymującą się 
suszą. Ograniczenie upraw wykorzystano w celach propagandowych. Po wysadzeniu 
w powietrze unikalnych w skali świata zabytków buddyjskich „społeczność między-
narodowa” uznała reżim talibów za zbrodniczy. Nagłaśniając kwestię „ograniczenia 
produkcji narkotyków” chcieli oni poprawić swój wizerunek i uspokoić światową 
opinię publiczną.

 Można powiedzieć, że w roku inwazji sił zachodnich na Afganistan (2001) 
uprawy maku i produkcja narkotyków stanowiły marginalny problem. Jednak już 
w kolejnych latach, pomimo obecności obcych wojsk, można było zaobserwować 
ponowny wzrost powierzchni plantacji maku. W 2007 r. uprawy te osiągnęły swój 
dotychczasowy szczyt w wysokość 193 tys. hektarów. Kolejny będzie miał miejsce 
w 2013 r., kiedy pod uprawy maku zostanie przeznaczone 209 tys. ha.

Tabela 1. Powierzchnia upraw maku i produkcja opium w Afganistanie na tle świata 
w latach 1999–2012

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Powierzch-
nia plan-
tacji maku 
w tys. ha 91 82 7 74 80 131 104 165 193 157 123 123 131 154 209

Produkcja 
opium 
w tonach 4565 3276 185 3400 3600 4200 4100 5300 7400 5900 4000 3600 5800 3700 5500

Światowa 
produkcja 
opium 
w tonach 5764 4691 1630 4520 4783 4850 4620 5810 8091 6841 4953 4730 6983 4905 b.d.

Udział 
Afganistanu 
w świato-
wej produk-
cji opium 79 70 11 75 75 87 89 91 91 86 80 76 83 75 b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: World Drug Report 2013, United Nation Offi ce on Drug and Crime, Vienna, 
New York, 2013, http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf; http://www.stripes.
com/polopoly_fs/1.262286.1389824651!/menu/standard/fi le/SIGAR%20counternarcotics%20efforts%20in%20Afghani-
stan.pdf (20.01.2014).
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Tabela 1 pokazuje pozycję rynku narkotykowego (opium) w Afganistanie na tle 
świata. Kraj ten odgrywa kluczową rolę w produkcji i zaopatrzeniu świata w ten nar-
kotyk. Na przestrzeni lat 1999–2012 jedynie w 2001 r. miał (relatywnie) niewielki 
udział w łącznej podaży opium. W pozostałych latach zaspokajał od 70% do 91% 
popytu światowego na ten narkotyk. Proporcji tych nie udało się zmienić po 2001 r. 
Można nawet stwierdzić, że w czasie obecności wojsk zachodnich w Afganistanie 
pozycja tego kraju na rynku opium uległa wzmocnieniu, bijąc niechlubne rekordy. 
W latach 1996 i 1997 kraj ten dostarczał 91% produkcji światowej tego narkotyku. 
W 2012 r. opium afgańskie stanowiło blisko 75% światowej produkcji, jednak w tym 
samym roku doszło do znacznego powiększenia obszaru przeznaczonego na uprawy 
maku (o 15%), pomimo że w tym samym roku światowa produkcja opium spadła 
o blisko 30% względem roku poprzedniego. Spadek produkcji opium w 2012 r. był 
spowodowany głównie przez niekorzystne warunki pogodowe (susze), powodujące 
niskie zbiory. 

Według szacunków w szczytowym z punktu widzenia produkcji narkotyków 
2007 r. z upraw maku żyło 3,3 mln ludzi, czyli 14% populacji. Według szacunków 
afgańskiego ministerstwa do spraw walki z narkotykami, wartość afgańskiego rynku 
narkotykowego w 2011 r. wyniosła 70 mld USD. Większość dochodów z upraw 
przejmowali jednak handlarze, talibowie (na obszarach przez nich kontrolowanych) 
oraz skorumpowani urzędnicy państwowi. Do chłopów uprawiających makowiny tra-
fi ał zaledwie drobny fragment tej sumy – jedynie 5% z tej kwoty (3,5 mld USD). 
O wzroście znaczenia rynku narkotyków może świadczyć fakt, że trzy lata wcześniej, 
w 2008 r. wartość afgańskiego rynku narkotykowego szacowano na 37 mld USD, 
z czego 3 mld dochodów trafi ało do afgańskich chłopów3. 

Trzeba wspomnieć, że poza uprawami maku oraz produkcją opium i heroiny 
Afganistan rozwija w ostatnich dekadach uprawy marihuany. W 2012 r. Afganistan 
zajmował drugie (po Maroku) miejsce w świecie pod względem pól przeznaczonych 
na uprawy marihuany (konopi indyjskich), obsiewając 12 tys. hektarów. Według World 
Drug Report z 2013 r. znaczenie Afganistanu w zaopatrzeniu w marihuanę sukcesyw-
nie rośnie. O ile w 2002 r. dostarczał on 4% produkcji światowej, w 2007 r. 8%, to 
w 2010 r. już 13%, a w 2011 r. 18% łącznej podaży marihuany4. Warto wspomnieć, że 
wzrost znaczenia Afganistanu na rynku marihuany nastąpił pomimo specyfi ki produk-
cji rolnej, odnośnie do tej uprawy. Pola są bowiem obsadzane konopiami indyjskimi 
co drugi rok. Wzrost udziału Afganistanu w łącznej światowej podaży odbywa się 
głównie przez znaczny wzrost plonów z hektara, mający miejsce w ostatnich latach. 

3 The Situation in Afganistan and its Implications for International Peace and Security, Report of 
Secretary-General, General Assembly Security Council, 6 March 2008, A/62/722-S/2008/159 oraz Annual 
Value of Afghan Opium Trade Reach 70 bln USD, 20.04.2012, http://www.khaama.com/annual-value-of-
afghan-opium-trade-reach-70-billion-206 (20.01.2014).

4 World Drug Report 2013, United Nation Offi ce on Drug and Crime, Vienna, New York, 2013, http://
www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf (20.01.2014).
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Czynnikiem stymulującym uprawy marihuany jest przede wszystkim cena, znajdująca 
swoje odbicie w potencjalnych dochodach z hektara upraw. W 2012 r. o ile hektar 
ziemi przeznaczony pod uprawy maku przynosił producentowi dochód w wysokości 
4600 USD, o tyle hektar upraw konopi indyjskich dawał 6400 USD!5 

O znaczeniu upraw substancji odurzających (maku i konopi indyjskich) dla 
gospodarki, a przede wszystkim rolnictwa afgańskiego może świadczyć skala 
zasiewu i przyrównanie jej do łącznej powierzchni areałów uprawnych w tym kraju. 
Powierzchnia łączna ziem uprawnych opiewa na 236 tys. hektarów. W 2012 r. łączna 
powierzchnia upraw narkotycznych obejmowała natomiast 166 tys. hektarów, co 
stanowiło 70% ziem uprawnych. 95% produkcji skoncentrowanej jest w dziewię-
ciu zachodnich i południowych prowincjach kraju. W ostatnich latach uprawy maku 
pojawiły się jednak także na obszarach północno-wschodnich. Najlepsza sytuacja 
ma miejsce w centrum kraju, które (z wyjątkiem Kabulu) zostały uznane za wolne
od produkcji narkotyków6. 

Jest pewnym mitem, że narkotyki trafi ają tylko za granice kraju. W przeszłości 
stosowano opium jako środek leczniczy (swojego rodzaju uniwersalny lek na wszel-
kie choroby, stosowany w kraju ze śladowym dostępem do opieki zdrowotnej). Wraz 
z koncentracją rolnictwa na uprawach narkotycznych pojawił się powszechny i łatwy 
dostęp do narkotyków. Spowodował on pojawienie się na szeroką skalę zjawiska nar-
komanii w samym Afganistanie. Uzależnienie od narkotyków w kraju w ostatniej 
dekadzie przyjęło skalę katastrofy narodowej. W 2013 r. liczbę narkomanów w kraju 
szacowano na 1,6 mln osób, czyli na ponad 5% populacji kraju. Jest to jeden z najwyż-
szych odsetek uzależnienia w świecie. W latach 2005–2009 odnotowano podwojenie 
użycia opiatów przez mieszkańców kraju. Coraz częstsze są zakażenia HIV, będące 
ściśle skorelowane z narkotykami. Narkobiznes jest odpowiedzialny także za wojnę 
domową, niepokoje społeczne, przestępstwa itd. Pomimo tak dramatycznej sytuacji 
władze kraju koncentrują się głównie na walce z produkcją narkotyków, nie zaś na 
walce z uzależnieniem. Można powiedzieć, że specjalistyczne krajowe instytucje, zaj-
mujące się problemem narkobiznesu koncentrują się na działaniach zgodnych z inte-
resem świata (Zachodu), nie zważając na potrzeby swojego kraju. 

Przykładem fi aska polityki antynarkotykowej jest przypadek prowincji Herat. Pro-
wincja ta jest najlepiej i najszybciej rozwijającą się w całym Afganistanie, jest sta-
wiana za przykład ilustrujący sukces wysiłków koalicji i nowych władz. W tym samym 
jednak czasie równie szybko, jak wskaźniki rozwoju, rozwijało się uzależnienie jej 

5 Survey of Commercial Cannabis Cultivation and Production in 2012, United Nations Offi ce on 
Drugs and Crime, Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, September 2013, http://
www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/_Afghanistan_Cannabis_Survey_Report_2012.pdf 
(20.01.2014).

6 Counter-Narcotics in Afghanistan 2012, Civil – Military Fusion Center, August 2012, https://www.
cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/CFC_Afghanistan-Counter-Narcotics-Volume_Aug2012.pdf 
(21.01.2014).
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mieszkańców od narkotyków. Odnośny wskaźnik dla prowincji mówi o 20% popula-
cji narkomanów wśród ogółu mieszkańców, zaś w populacji wiejskiej uzależnienie to 
sięga aż jednej trzeciej ludności7.

Według Raportu Counter-Narcotics in Afghanistan z 2012 r. dochody z narko-
tyków w 2010 r. stanowiły jedną czwartą afgańskiego dochodu narodowego brutto 
(GNI). Tylko część narkotyków trafi a na inne rynki. Obrazuje to tabela 2.

Tabela 2. Wartość eksportu opium jako procent PKB w latach 2004–2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Eksport 
opium 
jako % 
PKB 49 40 40 41 28 20 8 15

Źródło: Opracowano na podstawie: Counter-Narcotics in Afghanistan 2012, Civil – Military Fusion Center, August 2012, 
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/CFC_Afghanistan-Counter-Narcotics-Volume_Aug2012.pdf 
(21.01.2014).

W świadomości powszechnej opinii publicznej dominuje przekonanie, że za roz-
powszechnienie się produkcji narkotyków w Afganistanie odpowiada ubóstwo. Nie-
którzy autorzy zwracają jednak uwagę na pewne paradoksalne przyczyny i motywacje. 
Thomas Schweich, ambasador USA w Afganistanie i specjalista w dziedzinie walki 
z narkotykami8, w swoim raporcie na ten temat, umieszczonym w 2008 r. „New York 
Times”9 dowodził, że o ile w pierwszych latach po interwencji zbrojnej ubóstwo pro-
wadziło do sięgania po uprawy maku, to w 2008 r. przyczyny podejmowania się upraw 
były zgoła inne. Schweich zwracał uwagę na fakt, że produkcja narkotyków skupiała 
się na terenach południowych i zachodnich, bowiem obszary te, znajdujące się we 
władaniu Pasztunów, charakteryzują się najwyższym poziomem rolnictwa w Afgani-
stanie. Nadużyciem jest zatem przedstawianie problemu upraw maku czy marihuany 
jako efektu ubocznego ubóstwa. Zgadzał się z nim T.V. Padima który twierdził, że 
problem narkotyków jest wynikiem stosowania przez chłopów rachunku ekonomicz-
nego – o ile dochód z 1 hektara obsianego pszenicą wynosił w 2007 r. 546 USD, to 
przeznaczając go pod uprawy maku i przetwarzając w heroinę osiągano aż 5200 USD, 
czyli niemalże dziesięciokrotnie więcej10. Możliwość szybkiego i znacznego zysku 

7 That Other Big Afghan Crisis: The Growing Army Of Addicts, „New York Times”, 03.11.2013, 
http://www.nytimes.com/2013/11/03/world/asia/that-other-big-afghan-crisis-the-growing-army-of-addicts.
html?pagewanted=1&_r=0 (24.01.2014).

8 Thomas Schweich pełnił w kadencji G.W. Busha funkcję ambasadora ds. walki z narkotykami 
i reform prawnych w Afganistanie. 

9 T. Schweich, Is Afganistan a Narco-State?, „The New York Times” z 27 lipca 2008 r.
10 T.V. Padima, Afghan Agriculture: Dropping the Poppy Habit, „Science and Development Network” 

z 20 sierpnia 2008 r., www.scidev.net 
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stymuluje zatem uprawy maku. T. Schweich twierdził, że lansowanie tezy o korelacji 
ubóstwa i narkotyków leżało w interesie władz centralnych Afganistanu, talibów, baro-
nów narkotykowych oraz bogatych chłopów z południa Afganistanu. Śledząc jego tok 
rozumowania i twarde argumenty, których używa można wręcz odczuć, że mamy do 
czynienia z cichą zmową i sojuszem wszystkich stron. Tworzenie wrażenia, że narko-
tyki są wynikiem ubóstwa skłaniało rząd USA do zaangażowania fi nansowego przy 
wykorzystaniu licznych programów pomocowych, których celem był wzrost poziomu 
życia na wsi, tworzenie alternatywnych źródeł dochodów itp. Duże kwoty były wydat-
kowane także na infrastrukturę rolną – systemy irygacyjne, drogi. Z infrastruktury sfi -
nansowanej przez podatników (głównie amerykańskich) korzystają zatem baronowie 
narkotykowi i chłopi, którzy często zirygowane pola dzielą pomiędzy tradycyjną pro-
dukcję rolną a uprawy maku. Uprawa zbóż ma dawać rządowi argument w ubieganiu 
się o kolejne transze pomocy dla rolnictwa. Współdziałanie narkobiznesu z państwem 
daje maksymalne korzyści państwu i producentom maku. 

Szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju przemysłu narkotyko-
wego ma dostęp do systemów irygacyjnych. Uprawy maku są bowiem niesłychanie 
zależne od dostępu do wody i w razie suszy jego plony gwałtownie spadają. Zasta-
nawiać może, dlaczego gros inwestycji w systemy irygacyjne w pierwszych latach 
obecności Amerykanów w Afganistanie czynionych było w najlepiej rozwiniętych 
regionach południowo-zachodnich, zatem tych samych, z których pochodziła więk-
szość podaży opium. Podobnie dwuznaczną rolę odegrały inwestycje w infrastrukturę 
drogową. Ponownie, skoncentrowanie wysiłków inwestycyjnych na południu kraju 
było interpretowane jako usprawnienie transportu narkotyków z miejsca ich produkcji 
do odbiorców w kraju i za granicą. 

Władze Afganistanu oskarżano pod koniec pierwszej dekady bieżącego stulecia 
o cichą zmowę z kartelami narkotykowymi. Przytaczano szereg twardych dowodów, 
świadczących o silnych związkach prezydenta kraju Hamida Karzaja z narkobizne-
sem. Prezydent ochraniał baronów narkotykowych i blokował wdrażanie skutecznych 
metod walki z produkcją narkotyków. Baronowie wynagradzali go za lojalność popar-
ciem w wyborach. Karzaj sięgał także po członków narkobiznesu przy obsadzie stano-
wisk w urzędach centralnych. Jako swoistym kuriozum był fakt postawienia na czele 
komisji do spraw walki z korupcją dealera narkotykowego Izzatula Wasifi . Narkotyki 
są jednym z najważniejszych czynników korupcjogennych w Afganistanie, dominują-
cym źródłem korupcji. Rozsadzają one cały system polityczny, gdyż na przekupstwo 
narażeni są przede wszystkim wysokiej rangi urzędnicy państwowi odpowiedzialni za 
prowadzenie polityki antynarkotykowej, członkowie policji antynarkotykowej, stróże 
porządku (sędziowie i prokuratorzy)11. 

11 N. Mohzeni, Corruption in Afganistan, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No86/No86_19PA_
Mohseni.pdf (24.01.2008).
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Tabela 3. Pozycja Afganistanu w Corruption Perception Index (CPI) w latach 1998–2013

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miejsce Afganistanu 172 176 179 178 180 174 175

Liczba badanych państw 179 180 180 180 182 181 177

Źródło: Opracowano na podstawie: Corruption Perception Index, Transparency International, https://www.transparency.
org (20.01.2013).

Corruption Perception Index odzwierciedla wszelkiego typu korupcję, występu-
jącą w kraju, w tym związaną z obrotem narkotykami. Afganistan od momentu moni-
torowania przez Transparency International zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Co wię-
cej, wkroczenie do Afganistanu wojsk koalicyjnych nie zmniejszyło, a wręcz nasiliło 
praktyki korupcyjne w tym kraju12. 

Thomas Schweich zastanawiał się nad korupcją w armii sił koalicyjnych. Przed-
stawił historię inicjatywy zmierzającej do natychmiastowej likwidacji upraw maku na 
terenie całego Afganistanu. Stałoby to się możliwe dzięki opryskom pól, dokonanym 
z powietrza z użyciem herbicydów. Inicjatywa ta została podjęta już w 2005 r. Spo-
tkała się jednak ze sprzeciwem prezydenta Karzaja, a także części dowództwa USA 
i Wielkiej Brytanii. Dziwnym trafem wyżsi rangą dowódcy zachodni, przebywający 
w Iraku nie potrafi li wybrać skutecznych metod walki. Zamiast tego strony skwapliwie 
zgodziły się na zwalczanie upraw narkotykowych z ziemi, przez specjalne brygady 
powołane do tego celu. Ta metoda niszczenia upraw nie jest jednak ani bezpieczna, 
ani efektywna. Prowokuje za to pytanie o prawdziwe (czy raczej: ukryte) intencje, 
stojące za tego typu strategią?

 3. Funkcjonowanie rynku narkotykowego

Walka z narkotykami w Afganistanie w pierwszych latach obecności wojsk koalicyj-
nych nie była ani skuteczna, ani sensownie przemyślana i zorganizowana. Tymczasem 
rynek narkotykowy w ostatniej dekadzie ewoluował, dojrzewał i zmieniał swoje obli-
cze. O ile w pierwszych latach nowego stulecia najsensowniejszym rozwiązaniem zda-
wało się być zwalczanie upraw, o tyle w końcu dekady analiza rynku i jego wpływu 
na gospodarkę afgańską przyniosła zgoła odmienne wnioski. 

W 2009 r. na zamówienie United Nation Offi ce on Drugs and Crime powstał plan 
przeciwdziałania oraz kontroli narkobiznesu w Afganistanie13. Autorzy dokumentu

12 F.C. Shanty, The Nexus: International Terrorism and Drug Traffi cking from Afghanistan, Greenwood 
Publishing Group 2011.

13 Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation Toward an Integrated 
and Balanced Strategy To Counter The World Drug Problem, United Nation Offi ce on Drug and Crime, 
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oceniają, że w XXI w. rynek narkotykowy w Afganistanie stał się rynkiem bar-
dzo dobrze zorganizowanym i zaczął działać ponad granicami. Co więcej, rynek 
ten konsoliduje się na wszystkich poziomach, generuje ogromne pieniądze, pierze 
pieniądze w ofi cjalnych sektorach gospodarki. Funkcjonujące kartele narkotykowe 
stosują przemoc wobec ludności, wykorzystują poparcie i wpływy osób publicz-
nych, w tym także organów ścigania, korumpują rządy i biznes. Zdarzają się sytu-
acje, gdy przejęta produkcja narkotyków przez organy ścigania jest później pokątnie
przez nich sprzedawana. 

Uważają, że po to, aby skutecznie walczyć z narkobiznesem należy używać ana-
logicznych metod i rozpocząć współpracę na poziomie multilateralnej, subregionalnej, 
regionalnej i bilateralnej pomiędzy władzami zainteresowanych państw. W celu pro-
wadzenia działań proponują nawiązanie współpracy z wywiadami państw, będących 
kanałami przerzutowymi narkotyków z Afganistanu – Azji Centralnej oraz państw 
Zatoki Perskiej. Za największą słabość dotychczasowej polityki walki z narkobizne-
sem uważają brak przepisów wykonawczych, które uniemożliwiają skuteczne prowa-
dzenie walki, słaby monitoring, brak kanałów współpracy ponadnarodowej, w tym 
przede wszystkim brak współpracy w zakresie egzekwowania prawa. 

Plan proponował kierunki działań na poziomie krajowym, których celem miało 
być ograniczenie podaży narkotyków, pochodzących z Afganistanu. Do najważniej-
szych zaliczono: oferowanie pomocy rozwojowej rolnikom; inicjowanie alternatyw-
nych, legalnych kierunków aktywności ekonomicznej na obszarach wiejskich; likwi-
dację nielegalnych upraw; walkę z ubóstwem, szczególnie na obszarach wiejskich; 
dopuszczenie do legalnego, tradycyjnego użycia narkotyków (w celach kulturowo-
-medycznych); tworzenie alternatywy dla młodych, uzależnionych od narkotyków 
Afgańczyków; wsparcie produkcji dla celów medycznych i naukowych.

Plan przewidywał, że w następstwie wprowadzenia jego zaleceń do 2019 r. znacz-
nie spadnie produkcja opium, heroiny i marihuany. Niestety, jak pokazuje tabela 1, 
w latach po uchwaleniu planu produkcja narkotyków nie tylko nie wyhamowała, ale 
pod zasiewy maku w każdym kolejnym roku przeznaczano coraz większą powierzch-
nię ziem. Specjaliści z UNODC donoszą, że rok 2013 przyniósł rekordową produk-
cję opium, najwyższą od wejścia wojsk amerykańskich do Afganistanu. Stało się tak 
pomimo wydatkowania przez władze amerykańskie na politykę antynarkotykową 
w Afganistanie w latach 2001–2013 kwoty 7 mld USD oraz kolejnych 3 mld USD na 
wsparcie ekonomiczne dla afgańskiej wsi14. 

Sayed Zia Sais zwraca uwagę, że biznes narkotykowy, wbrew ofi cjalnej reto-
ryce opłaca się Afgańczykom. Z nielegalnych dochodów korzystają nie tylko gangi 
narkotykowe. Także urzędnicy państwowi, policjanci, sędziowie czy prokuratorzy 

Vienna, March 2009, http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Uploads/CND-52-RelatedFiles/
V0984963-English.pdf (21.01.2014).

14 DoD Reoprt: Losing War on Afghan Drug Trade, „Military.com”, 18.11.2013, http://www.military.
com/daily-news/2013/11/18/dod-report-losing-war-on-afghan-drug-trade.html (23.01.2014).
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korumpowani przez przestępców, czerpiących wymierne korzyści z upraw maku15. 
Korupcja o narkotykowym tle opanowała też władze na szczeblu centralnym. Zyskują 
na uprawach maku również (głównie?) talibowie. Narzucają oni na obszarach przez 
siebie kontrolowanych swoisty podatek w wysokości 10% wartości towaru. Podatek 
ten jest płatny gotówką lub pobierany w dobrach: jedzeniu, broni, autach. Szacuje się, 
że z nielegalnego opodatkowania upraw maku uzyskują oni rocznie około 400 mln 
USD. Kwota ta stanowi ponad 70% „budżetu” talibów16. 

Raport Counter Narcotic in Afghanistan z 2012 r.17 podejmuje próbę opisu moty-
wów i przyczyn, jakimi kierowali się chłopi przy podejmowaniu upraw maku i mari-
huany. Producentów maku dzieli na dwie kategorie. Pierwszą grupę stanowią małe 
gospodarstwa rolne, z działkami o powierzchni często mniejszej niż 1 ha. Gospodar-
stwa te w akcie desperacji decydują się na uprawy, dopatrując się w nich jedynej real-
nej możliwości na podźwignięcie się z ubóstwa, czy też zapewnienie sobie standardu 
życia. Ich wola jednak idzie w parze z dostępem do gotówki. Handlarze narkotyków, 
głównie pochodzący z Pakistanu, zachęcają biedaków do zaciągania pożyczek bądź 
na uruchomienie produkcji narkotyków, bądź na zakup ziemi dla tego typu upraw. 
Łatwość w dostępie do „kredytu” i roztaczane wizje ucieczki od ubóstwa przyciągają 
wielu chłopów do podejmowania tego typu ryzyka. Chłopi traktują uprawę maku jako 
szansę na zarobek, a pieniądze, uzyskiwane z produkcji narkotyków przeznaczają na 
zwrot długów. Warto zaznaczyć, że oferta kredytowa handlarzy narkotyków na wielu 
obszarach kraju stanowi jedyne źródło pewnych i szybkich pieniędzy dla drobnych 
producentów rolnych. Można zatem powiedzieć, że u podstaw parania się działalno-
ścią narkotykową szerokich grup biednych rolników stoi z jednej strony niesprawność 
instytucjonalna państwa, z drugiej zaś wysoka jakość i poziom zinstytucjonalizowa-
nia (dojrzałość) struktur przestępczych. Wielu autorów zwraca uwagę na paradoks 
funkcjonowania biednego rolnictwa w Afganistanie, że po to, by móc podjąć produk-
cję legalną, przeznaczyć swe ziemie pod uprawy tradycyjnego rolnictwa chłopi zmu-
szeni są wcześniej do parania się narkobiznesem. On jeden daje im możliwość aku-
mulacji kapitału, pozyskania niezbędnych środków fi nansowych na zakup materiału
siewnego czy nawozów. 

Raport zwraca uwagę na występujące zjawisko przymuszania drobnych rolni-
ków do upraw narkotycznych. Z jednej strony czynią to właściciele ziemscy (jeśli 
chłopi dzierżawią ziemię), z drugiej talibowie, zainteresowani poszerzeniem upraw, 
dających im dochody. Warto wspomnieć, że 95% upraw znajduje się na terenach, 
kontrolowanych przez nich. Zdarza się, że do zajęcia się przestępczą działalnością 

15 S.Z. Sais, Who is Winning the War in Afghanistan?, Bloomington 2011.
16 D. Buddenberg, W.A. Byrd, Afghanistan’s Drug Industry. Structure, Functioning, Dynamics and 

Implications for Counter-narcotics Policy, UNODC, WorldBank.
17 Counter-Narcotics in Afghanistan 2012, Civil – Military Fusion Center, August 2012, https://www.

cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/CFC_Afghanistan-Counter-Narcotics-Volume_Aug2012.pdf 
(21.01.2014).
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zmuszają chłopów wierzyciele. Częstym powodem włączenia się w narkobiznes jest 
ponadto chęć dywersyfi kacji upraw, zaś w przypadku upraw marihuany traktuje się je 
jako formę płodozmianu. Inną przyczyną upraw maku jest fakt, że produkty fi nalne 
są trwałe, nie psują się łatwo, mają za to bardzo wysoką cenę i gwarantowany zbyt. 

Drugą grupą, zajmującą się uprawami przestępczymi są właściciele ziemscy. Pod-
jęcie nielegalnej produkcji motywowane jest chęcią dywersyfi kacji upraw i maksy-
malizacji korzyści. Jeśli wydzierżawiają część ziem, zmuszają dzierżawców do upraw 
maku traktując to jako swoiste zabezpieczenie w sytuacji klęsk żywiołowych czy 
nieurodzaju. 

 4. Implikacje społeczne i ekonomiczne narkobiznesu

Badania ankietowe przeprowadzone przez UNODC w latach 2012–201318 przyno-
szą odpowiedzi na pytanie o dokładne motywy podjęcia się upraw roślin narkotycz-
nych: 71% zdecydowało się na uprawy maku i konopi indyjskich ze względu na ich 
atrakcyjną cenę; 13% motywowały do podjęcia upraw warunki materialne (ubóstwo);
5% większy dochód z hektara; 2% wysoki popyt i łatwy zbyt. 

Z kolei osoby, które nie zdecydowały się na uprawy kierowały się następującymi 
motywami: 45% kierowało się zakazem władz; 18% nie podejmowało upraw z przy-
czyn religijnych; 17% nie podejmowało upraw ze względu na zakaz wydany przez 
szurę; 17% nie podejmowało upraw ze względu na niedostateczny dostęp do wody 
i systemu irygacji; 6% motywowała do zaniechania upraw niepewność dochodów.

Warto zwrócić uwagę, że jedynie 13% zajmujących się uprawami maku i mari-
huany odpowiedziało, że warunkiem podjęcia się upraw były powody ekonomiczne, 
a dokładnie ubóstwo (są to zapewne najbiedniejsi dzierżawcy małych poletek od wła-
ścicieli ziemskich). Oznacza to, że aż 87% zdecydowało się na włączenie w narko-
biznes motywując się zupełnie innymi powodami, głównie natury czysto ekonomicz-
nej. Jaki jest zatem sens całej polityki antynarkotykowej, prowadzonej przez ponad 
dekadę przez USA? 

Wszystkie strony w Afganistanie odnoszą wymierne korzyści z utrzymywania 
produkcji narkotyków, rząd ma władzę, chłopi rozwijają interes, baronowie narkoty-
kowi zarabiają duże pieniądze, urzędnicy żyją dzięki korupcji, talibowie mają środki 
na przetrwanie i odtwarzanie swojej pozycji politycznej. Wszystkich ich utrzymują 
Amerykanie, będący swoistym zakładnikiem popieranego przez siebie za wszelką 
cenę prezydenta Karzaja. Ten zaś jawi się jako niezwykle sprytny gracz na scenie 

18 Afghanistan Opium Risk Assessment for All Regions, Afghanistan Opium Survey 2012, United 
Nation Offi ce on Drug and Crime, April 2012, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghan-
istan/ORAS_report_2012.pdf, Afghanistan Opium Risk Assessment, United Nation Offi ce on Drug and 
Crime, 2013, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/ORAS_report_2013_phase12.
pdf (23.01.2014). 
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międzynarodowej. Podkreślając przy każdej okazji, że narkotyki są pochodną ubó-
stwa, gwarantuje dopływ środków na obszary wiejskie, ułatwiając prowadzenie prze-
stępczej działalności. 

Narkotyki tworzą jeden z ważniejszych sektorów gospodarki afgańskiej. Nie tylko 
przekładają się na PKB. Dają także zatrudnienie. Szacuje się, że przy samych upra-
wach, które są bardzo intensywne i pracochłonne, znajduje zatrudnienie co najmniej 
pół miliona ludzi19. Co więcej, odciskają bardzo głęboki i wielopłaszczyznowy wpływ 
na cały rynek pracy. Zatrudnienie przy uprawach maku daje znacznie wyższe zarobki, 
niż ma to miejsce w całej gospodarce, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia 
poziomu życia zatrudnionych przy nim chłopom. Według badania z 2012 r., przepro-
wadzonego przez UNODC20 przy uprawach maku, wymagających wysokich kwalifi ka-
cji otrzymuje się 12,6 USD dziennie, przy pieleniu maku lub uprawach zbóż 6,6 USD 
dziennie, a w budownictwie 5,6 USD dziennie. Te same dane można jednak zinter-
pretować w odmienny sposób. Tak wysokie zarobki przy uprawach maku nakręcają 
narkobiznes, znacząco utrudniając skuteczność wszelkich polityk antynarkotykowych. 
Równocześnie jednak powodują one utratę konkurencyjności innych, legalnych sek-
torów gospodarki. Ponieważ płatność odbywa się w dolarach, kraj odnotowuje nega-
tywne zjawisko w postaci dolaryzacji kraju, prowadzącego do osłabienia waluty naro-
dowej i konieczności nieustających interwencji na rynku monetarnym kraju. Wszystkie 
opisane powyżej skutki wpisują się w syndrom tzw. choroby holenderskiej (nazywanej 
także przekleństwem surowcowym). W takiej sytuacji ucieczka przed narkobiznesem 
i rozwój legalnej gospodarki wydaje się być niezwykle wątpliwe. 

Na przestrzeni ostatnich lat dostrzec można ewolucję podejścia USA i wojsk 
koalicyjnych do problemu narkobiznesu afgańskiego. W początkowym okresie inter-
wencji, władze koalicyjne walkę z narkobiznesem traktowały priorytetowo, na równi 
z walką z talibami. Powstały specjalne instytucje, zajmujące się analizą, monitorin-
giem problemu i prowadzące walkę z nielegalną działalnością, zarówno na szczeblu 
sił interwencyjnych, jak i w postaci lokalnych agend rządowych. W tym czasie USA 
promowały strategię likwidacji upraw. Okazała się ona jednak wysoce nieskuteczna, 
napotykała na opór wielu stron (w tym uczestników samej koalicji). Co więcej, oka-
zało się, że niszczenie upraw dotykało przede wszystkim chłopów, swoiste pierwsze 
ogniwo biznesu narkotykowego, i tak czerpiące najmniejsze korzyści z tego proce-
deru. Część uprawiających pola rolników to osoby bardzo biedne, dla których dochody 
z produkcji maku stanowiły podstawowe źródło utrzymania i podstawę egzystencji. 
Bezduszność prowadzonej polityki prowadziła do wielu dramatów osobistych. Bie-
dacy, którzy na swym skrawku ziemi mieli uprawy maku, po ich zniszczeniu nie byli 

19 W.R. Brownfi eld, International Narcotics Control Strategy Report, United States Department of 
State, March 2010.

20 Afghanistan Opium Risk Assessment for All Regions, Afghanistan Opium Survey 2012, United 
Nation Offi ce on Drug and Crime, April 2012, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghani-
stan/ORAS_report_2012.pdf (23.01.2014).
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bowiem w stanie oddać długu. Część – o nieco wyższym poziomie dochodów, zmu-
szona była ograniczyć standard swojego życia i w ten sposób zaoszczędzić kwoty na 
spłatę zadłużenia. Najbiedniejsi z kolei, którzy w żaden sposób nie byli już w stanie 
oddać długu zmuszani byli przez handlarzy narkotyków (a zarazem ich kredytodaw-
ców) do oddania w rozliczeniu swoich dzieci, głównie dziewczynek, wykorzysty-
wanych przez handlarzy później do seksbiznesu. Warto zaznaczyć, że niszczenie pól 
uprawnych odbywało się przy aktywnym udziale afgańskiej policji antynarkotykowej 
i często zmuszanymi do tego lokalnych chłopów, a zarazem właścicieli upraw. Woj-
ska ISAF pełniły przy tym funkcje bierne, przyglądając się akcji. Częstokroć w trak-
cie akcji niszczenia zbiorów lokalna biedota atakowała policjantów, walcząc o jedyne 
(i ostatnie) źródło dochodów. Akcje często kończyły się ofi arami, gdyż policja w przy-
padku sprzeciwu używała broni palnej. Po likwidacji pól maku, wojska ISAF oraz 
policja afgańska opuszczała dane tereny, przestając się nimi interesować, pozostawia-
jąc samym sobie chłopów z gangami narkotykowymi. 

Duża część właścicieli ziemskich z kolei przenosiła uprawy maku z miejsca na 
miejsce, zmniejszając skuteczność prowadzonej polityki. O skali zależności gospo-
darki narodowej od narkobiznesu decyduje jego wpływ na popyt globalny. Likwidacja 
upraw prowadziła do spadku popytu na inne produkty, w szczególności dobra kon-
sumpcyjne, spowalniając gospodarkę kraju. 

Z czasem pojawiła się nowa strategia działania, zastępująca redukcję pól upraw-
nych przechwytywaniem upraw i samych narkotyków przez wyspecjalizowane jed-
nostki. Działania takie mają ograniczyć handel i przetwarzanie narkotyków, a zara-
zem nie uderzać w jednostki najsłabsze – chłopów. Jednak i ta strategia nie przyniosła 
spodziewanego efektu. Wywołała natomiast falę korupcji, w szczególności politycz-
nej, w ramach której znaczący pośrednicy i szefowie gangów narkotykowych kupo-
wali przychylność bądź ochronę ze strony afgańskiej polityki. Kupno polityków stało 
się także jednym ze sposobów walki pomiędzy poszczególnymi grupami wewnątrz 
narkobiznesu i pozbywania się konkurencji. Z drugiej strony miały miejsce liczne 
przypadki, kiedy przejmowana produkcja maku bądź marihuany przez przedstawicieli 
wyspecjalizowanych organizacji nie była niszczona, a po krótkim przetrzymywaniu 
w magazynach ponownie wprowadzana na rynek przez przedstawicieli skorumpowa-
nych władz.

Trzecim kierunkiem działań były programy pomocowe, ukierunkowane na odcią-
gnięcie od uprawy i produkcji narkotyków, poprzez oferowanie pomocy w zmianie 
profi lu upraw, pomocy fi nansowej dla rolników, subsydiowanie materiałów siewnych 
czy nawozów sztucznych. W latach 2002–2013 USA przeznaczyło na ten cel 3 mld 
USD. Jednak ta polityka również nie przyniosła oczekiwanych efektów. Prostą odpo-
wiedź, dlaczego wysiłki polityki Zachodu zmierzające do odciągnięcia chłopów od 
upraw narkotycznych kończą się niepowodzeniem dają porównania cen, otrzymywa-
nych z różnych upraw. W grudniu 2013r. wynosiły one: opium – 144 USD/kg; hero-
ina – 3266 USD/kg; najwyższej klasy heroina z okolic Peszawaru – 3943 USD/kg; 
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marihuana – 132 USD/kg; haszysz – 618 USD/kg; pszenica – 0,41 USD/kg; bawełna 
– 1,4 USD/kg; szafran – 1419 USD/kg21.

Porównanie dochodowości głównych upraw daje jednoznaczną odpowiedź na 
pytanie, dlaczego polityka antynarkotykowa poniosła klęskę. Za nielegalnymi upra-
wami stoją niewspółmierne w stosunku do innych typów upraw ceny. Tym bardziej 
że płatność jest zawsze pewna i na czas, dokonywana przy odbiorze produktu. Nie 
dziwi odpowiedź najczęściej udzielana przez chłopów, że będą zawsze uprawiać mak 
i marihuanę i że są wdzięczni talibom za ochronę ich pól (czyli ich jedynego bogac-
twa) przed okrutną i nieludzką władzą22.

Kosztująca miliardy dolarów polityka antynarkotykowa, prowadzona w Afgani-
stanie zarówno przez organizacje i instytucje amerykańskie, jak i agendy rządu afgań-
skiego poniosła dramatyczne fi asko. W 2013 r. pod uprawy maku przeznaczono rekor-
dowe w całej historii kraju 209 tys. ha., czyli blisko 90% ziem uprawnych kraju. 
Uzyskana produkcja opium osiągnęła jeden z najwyższych historycznych poziomów
– 5500 ton. W styczniu 2014 r. Specjalny Inspektor Generalny ds. Rekonstrukcji Afga-
nistanu przedstawił najnowszą analizę sytuacji w Afganistanie. Oto najważniejsze 
zaprezentowane przez niego tezy:

– narkobiznes znajduje się całkowicie poza kontrolą państwa, nie ma jakichkol-
wiek skutecznych sposobów przeciwdziałania bądź choćby ograniczenia upraw 
i produkcji opium, haszyszu, heroiny czy marihuany; dowodem na nieskutecz-
ność polityki antynarkotykowej może być fakt, że pomimo ogromnych wysił-
ków władz produkcja opium w 2013 r. wzrosła w stosunku do poprzedniego 
roku o ponad 30%;

– narkobiznes przyczynia się do eskalacji korupcji oraz przestępczości; zasila 
fi nansowo talibów oraz inne oddziały, walczące z władzą i destabilizujące kraj;

– narkobiznes zatruwa sektor fi nansowy kraju i wzmacnia znaczenie nielegalnej 
gospodarki;

– istnieją liczne dowody, że ofi cjalna władza afgańska zrezygnowała z prowadze-
nia polityki antynarkotykowej, a nawet wspiera poszerzanie upraw maku, sto-
sując swą zgodę jako narzędzie budowy jedności lokalnej społeczności wokół 
władzy lokalnej;

– skala narkobiznesu zagraża wszystkim pozytywnym osiągnięciom z ostatnich lat23.

21 Afghanistan Drug Price Monitoring. Montly Report. December 2013, Islamic Republic of Afghan-
istan Ministry of Counter Narcotics, http://mcn.gov.af/Content/fi les/Afghanistan%20Drug%20Price%20
Monitoring%20December%202013(1).pdf (24.01.2014).

22 Warto wspomnieć, że chłopi z regionów tzw. czystych od narkotyków z zazdrością patrzą na „szczę-
śliwców” z południa i zachodu, zatem z regionów znajdujących się pod kontrolą talibów, którzy dzięki niele-
galnym uprawom mogą godnie żyć. Za największych pechowców uważają siebie ci z nich, których pola znaj-
dują się w regionie działań policji narkotykowej bądź też w pobliżu miast kontrolowanych przez nową władzę.

23 J.F. Sopko, Future US Counternarcotics Efforts in Afghanistan, Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction, 15.01.2014, http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.262286.1389824651!/menu/
standard/fi le/SIGAR%20counternarcotics%20efforts%20in%20Afghanistan.pdf (23.01.2014).



316 Adriana Łukaszewicz

* * *
W 2014 r. jesteśmy świadkami nie tylko wycofania się USA z Afganistanu, ale 

także odejścia od polityki walki z narkotykami przez Stany Zjednoczone. Zmieniła 
się retoryka władz, które koncentrują się bardziej na odbudowie kraju, z rzadka tylko 
wspominając o problemie narkobiznesu. Także ostatni, opublikowany przez Depar-
tament Obrony USA (DoD) dokument: US Civil-Military Strategic Framework nie 
poświęca większej uwagi temu sektorowi gospodarki. Władze wojskowe USA uznały, 
że Ameryka przegrała wojnę narkotykową z talibami. Nie tylko nie udało się zwalczyć 
lub ograniczyć skali produkcji, znalazła się ona na swoich szczytowych poziomach, 
a dodatkowo, w 2013 r. uprawy maku pojawiły się w prowincjach północno-wschod-
nich (Balkh oraz Faryab), które dotychczas były całkowicie wolne od narkotyków24.

Polityka USA koncentruje się raczej na wsparciu reform legislacyjnych w Afga-
nistanie oraz pomocy fi nansowej i organizacyjnej dla rządu Afganistanu i jego agend, 
w tym pomocy w wyszkoleniu i dofi nansowaniu afgańskiej policji narkotykowej25. 
Prezydencki projekt budżetu USA na 2014 r. przewiduje ograniczenie o ponad 20% 
wydatków na walkę z przemysłem narkotykowym poza granicami26. 

Meaning of Drug Market for Economy of Afghanistan and its Infl uence 
on Political and Economic System
Summary

For nearly 35 years Afghanistan has been under permanent lack of political stability caused by 
civil war, military interventions from abroad and irresponsible corrupt politicians. Needless to 
say, this permanent instability has led to erosion of state institutions, complete economic disor-
der and ultimately to lack of perspectives for citizens to have a normal life. A signifi cant part 
of the Afghan population, in reaction to progressing economic pauperisation, has expanded 
production of narcotics in search of a source of income. The illegal part of the economy has 
begun to grow rapidly, taking the form of production of opium, heroin and marihuana (can-
nabis). From the 1980s drugs have played a dominant role in the Afghan economy. After 2001 
an expansion of opium trade took place. Production of opium surged the record levels in 2013. 
This paper analyzes a drug market in Afghanistan in the light of historical circumstances, as 
well as the signifi cance of this sector for the Afghan economy and its infl uence on politics. The 
paper will also evaluate chances of rejecting production of narcotics and will specify factors 
which withhold this process.

24 DoD Report: Losing War of Afghan Drug Trade, „Military.com” z 18 listopada 2013 r., http://
www.military.com/daily-news/2013/11/18/dod-report-losing-war-on-afghan-drug-trade.html (23.11.2013).

25 National Drug Control Budget: FY 2013. Funding Highlights, White House, February 2013, http://
www.whitehouse.gov/ondcp/the-national-drug-control-budget-fy-2013-funding-highlights (23.01.2014).

26 National Drug Control Budget: FY 2014. Funding Highlights, White House, April 2014, http://
www.whitehouse.gov/sites/default/fi les/ondcp/policy-and-research/fy_2014_drug_control_budget_high-
lights_3.pdf (23.04.2014).
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The inclusion of domestic variables into the process of foreign policy explanation 
ceased to be an object of controversy a long time ago. It is commonly agreed that 
‘interplay, indeed overlap, between the domestic and the external sources of behavior 
is central to any modern understanding of what foreign policy does’1. Even approaches 
giving primacy to system-level explanations, such as neo-classical realism, acknow-
ledge the role played by domestic factors2. Scholars admit that “most foreign policies 
emanate from diffuse sources of power” and “involve a fair amount of political power 
struggle”3. Foreign policy represents preferences and interests of dominating parts of 
society, rather than a ‘black box’ of a state4.

Notwithstanding the above, the effects of domestic political competition on 
foreign policy still remain unspecifi ed, in particular with regard to non-democratic 
actors5. What is lacking is an account of the complexity and dynamics of domestic 
politics: power struggles within a state, bargaining between those in power and society, 
competition among powerful constituencies over economic rents, distribution of pub-
lic goods, and access to a leader. As political bargaining leaves its mark on particular 
state policies and shapes the directions of politico-economic development, there is no 
reason for a priori exclusion of foreign policy, particularly if foreign policy actions, 
with signifi cant economic components, are to be discussed.

The key question is how, when and to what extent domestic struggles over politi-
cal power and economic gains infl uence a state’s international behavior.  In order to 

1 C. Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, New York 2003, p.  xix.
2 S.E. Lobell, N.M. Ripsman, J.W. Taliaferro (eds), Neoclassical Realism, the State, and Foreign 

Policy, Cambridge–New York 2009.
3 A. Mintz, K. DeRouen, Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, New York 2010, pp. 6, 20.
4 A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, “Interna-

tional Organization” 1997, Vol. 51, No. 4, pp. 517–518.
5 V.M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham 2007, p. 32.
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answer that question, this article frames domestic politics in the concept of domestic 
power relations and analyzes their role in a state’s foreign policy. Building on the 
existing approaches, the proposed theoretical framework links the levels of a state 
and society, accounts for both human agency and social forces, and specifi es condi-
tions under which domestic power relations are an indispensable part of the foreign 
policy explanation.

The research is underpinned by two assumptions. Firstly, politics is regarded as 
a continuum, with foreign policy being rooted in, and a part of domestic politics. The 
infl uence of political and societal actors on a state’s international behavior is regarded 
as natural. It is neither a deviation from a ‘rational’ foreign policy with fi xed prefer-
ences, nor a fi eld ‘reserved’ solely for the top leadership. Secondly, a state’s inter-
national behavior can be explained only in a multi-causal way – domestic politics is 
considered to be one of many important variables, not the variable6.

 1. Failing to account for domestic politics

Various foreign policy theories have recognized the importance of domestic politics 
and have tried to uncover their role in foreign policy-making7. The particular appro-
aches analysed the nature of state-society relations8, the role of the leader and his/her 
political survival9, relations between particular political and societal actors10, the role 

6 E. Yong-Soo, Why and How Should We Go for a Multicausal Analysis in the Study of Foreign 
Policy? (Meta)Theoretical Rationales and Methodological Rules, “Review of International Studies” 2012, 
Vol. 38, No. 4.

7  The issue of domestic politics has been tackled by Polish-language literature on foreign policy as 
well. The most important contributions include: R. Zięba (ed.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej pań-
stwa, Toruń 2004; J. Kukułka, R. Zięba (eds), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992; W. Kostecki, 
Polityka zagraniczna: teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1988; T. Łoś-Nowak (ed.), Polityka zagra-
niczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011.

8 G.C. Alons, Predicting a State’s Foreign Policy: State Preferences between Domestic and Interna-
tional Constraints, “Foreign Policy Analysis” 2007, Vol. 3, No. 3; S. Charap, Inside Out: Russian Domes-
tic Political Change and Foreign Policy Evolution from Yeltsin to Putin, Oxford 2005; P.J. Katzenstein, 
International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States, 
“International Organization” 1976, Vol. 30, No. 1; M. Mastanduno, D.A. Lake, G.J. Ikenberry, Toward 
a Realist Theory of State Action, “International Studies Quarterly” 1989, Vol. 33, No. 4.

9 B. Bueno de Mesquita, Domestic Politics and International Relations, “International Studies Quar-
terly” 2002, Vol. 46, No. 1; B. Bueno de Mesquita, Principles of International Politics: People’s Power, 
Preferences, and Perceptions, Washington 2003; P. Trubowitz, Politics and Strategy. Partisan Ambition and 
American Statecraft, Princeton–Oxford 2011.

10 H.V. Milner, Interests, Institutions, and Information. Domestic Politics and International Rela-
tions, Princeton 1997; D. Skidmore, V.M. Hudson, Establishing the Limits of State Autonomy: Contend-
ing Approaches to the Study of State-Society Relations and Foreign Policy-Making, in: D. Skidmore, 
V.M. Hudson (eds), The Limits of State Autonomy. Societal Groups and Foreign Policy Formulation, San 
Francisco–Oxford 1993.
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of state institutions and bureaucratic bargaining11, the infl uence of interest groups12 and 
elites13, and competition at the level of society14.

These theories have, however, failed to account for the dynamics and comple-
xity of struggles for power in domestic politics. The fl aws are located at three levels. 
The fi rst concerns the position of domestic politics in the overall process of fore-
ign policy explanation. The second relates to the way in which domestic politics 
have been conceived and approached for the purpose of the study of their infl uence 
on foreign policy. The third refers to the lack of precision and clarity with regard 
to the issue of when and how domestic politics are of importance for a state’s 
international behavior.

1.1. Misunderstanding of the role of domestic politics

At the most basic level the role which is ascribed to domestic politics distorts its 
understanding in the process of foreign policy explanation. In that regard, three main 
approaches may be distinguished.

The fi rst gives primacy to domestic-level factors (so-called Innenpolitik theories). 
Foreign policy is predominantly determined by processes inside the state15. External 
variables, both systemic and non-systemic, remain outside the scope of analysis. Ele-
vating the domestic level to the only explanation means adopting a mono-causal per-
spective, whereas foreign policy may be explained only multi-causally16. Moreover, 
domestic politics do not always infl uence a state’s international behavior.

The second strand of literature adopts the opposite perspective, focusing on 
the diversionary and subversive roles of domestic politics17. Domestic-level fac-
tors are perceived as comprising an ‘imperfect transmission belt’ preventing fore-
ign policy from achieving optimal results and intentional outcomes18. Thus, dome-
stic politics becomes a ‘burden’ on a state’s international behavior. This appro-
ach artifi cially separates foreign policy from domestic politics, making the former
an isolated realm.

11 G.T. Allison, P. Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, New York–
–Harlow 1999.

12 J.L. Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition, Ithaca–London 1991.
13 R.L. Schweller, Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power, Princeton 

2006.
14 A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously …
15 Ibidem.
16 E. Yong-Soo, Why and How Should We Go for a Multicausal Analysis…
17 G.T. Allison, P. Zelikow, Essence of Decision …; S.D. Krasner, Defending the National Interest: 

Raw Materials Investments and Us Foreign Policy, Princeton 1978.
18 A. Moravcsik, Introduction. Integrating International and Domestic Theories of International Bar-

gaining, in: P.B. Evans, H.K. Jacobson, R.D. Putnam (eds), Double-Edged Diplomacy. International Bar-
gaining and Domestic Politics, Berkeley–Los Angeles–London 1993, p. 9.
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The third approach, known as the second image reversed, analyzes the infl uence 
of international factors on domestic arrangements19. It focuses on the role of interna-
tional politics and foreign policy in shaping the domestic arrangements of a state. The 
usefulness of the ‘second image’ is thus limited due to the emphasis placed on dome-
stic politics themselves as an object of study.

Due to the inadequate preconceptions with regard to the place of domestic poli-
tics in foreign policy studies, these theoretical approaches are unable to account fully 
for the role of domestic power struggles in shaping a state’s international behavior.

1.2. Reducing domestic politics: structural arrangements

Another set of fl aws is related to the numerous ways in which domestic politics are 
framed for the purpose of explaining their role in foreign policy. 

The dominant current in the foreign policy fi eld reduces domestic politics to 
structural arrangements20. Domestic politics are conceived of in terms of the type 
of state-society relationship. The complexity of both state and society is reduced to 
arbitrarily selected structural features: the nature of political institutions (including 
regime type), basic features of society, institutional and organizational arrangements 
between a state and society, and “channeling of societal demands into the political sys-
tem”21. The extent of the infl uence of domestic politics on foreign policy is supposed 
to depend on the type of a state, which leads to simple dichotomies, such as a strong-
-weak state22. Strong, centralized states are able to overcome societal pressures, whe-
reas weak, decentralized states submit to the preferences of social actors23.

Other concepts follow the same reductionist logic. The ‘fragmentation’ and ‘vul-
nerability’ of a political regime were to indicate to what extent political oppositions 
could shape directions of a state’s foreign policy24. The notion of ‘executive strength’ 
focuses on “the relative power of the executive vis-à-vis other political institutions” 

19 P. Gourevitch, The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics, “Inter-
national Organization” 1978, Vol. 32, No. 4.

20 G.C. Alons, Predicting a State’s Foreign Policy…; S. Charap, Inside Out…; J.D. Hagan, Regimes, 
Political Oppositions, and the Comparative Analysis of Foreign Policy, in: C.F. Hermann, C.W. Kegley, 
Jr., J.N. Rosenau (eds), New Directions in the Study of Foreign Policy, Boston 1987; P.J. Katzenstein, 
International Relations and Domestic Structures…; M. Mastanduno, D.A. Lake, G.J. Ikenberry, Toward 
a Realist Theory of State Action…

21 H. Mueller, T. Risse-Kappen, From the Outside in and From the Inside Out, in: D. Skidmore, 
V.M. Hudson, The Limits of State Autonomy. Societal Groups and Foreign Policy Formulation, San Fran-
cisco–Oxford 1993, p. 33.

22 P.J. Katzenstein, International Relations and Domestic Structures…; S.D. Krasner, Defending the 
National Interest…

23 P. Gourevitch, The Second Image Reversed…, p. 902; M. Mastanduno, D.A. Lake, G.J. Ikenberry, 
Toward a Realist Theory of State Action…, pp. 467–468.

24 J.D. Hagan, Regimes, Political Oppositions, and the Comparative Analysis of Foreign Policy…
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and “the level of fragmentation within the executive”25. The internal polarity variable 
concentrates on ‘the degree of concentration of power in the hands of government 
relative to society’26. These approaches introduce arbitrary defi nitions of a state and 
societal realms. Moreover, societal actors are regarded as separate from a state – there 
is necessarily an antagonistic division between the two27. 

Such assumptions do not correspond to political reality. Theories stressing structu-
ral aspects of domestic politics, in fact remain ‘apolitical’. They indicate how power is 
arranged between a state and other societal actors28, but the role of political bargaining 
is omitted29. There is no political ‘space’ left for human agency30; “structural features 
of domestic regimes […] constrain policy regardless of the content of the interests 
[...] of the persons in control of the state machine”31. Structural approaches may be 
appropriate for a parsimonious theory, but their explanatory potential is limited. They 
reduce the complexity of political struggles over power, resources and distribution of 
goods to several variables and simplifi ed dichotomies, whereas domestic factors “must 
stress politics: parties, social classes, interest groups (both economic and nonecono-
mic), legislators”32 as well as powerful individuals.

1.3. Reducing domestic politics: the person of a leader

The reduction of domestic politics to structural arrangements in order to account for 
their infl uence on a state’s foreign policy is mirrored by the reduction of domestic 
politics to the person of a leader. A leader is regarded as both a statesman and head of 
a domestic coalition – in effect he/she pursues a strategy ‘that best serves their desire to 
hold on to political power’33. The key incentive is ‘personal political survival’34, which 
infl uences pursued and rejected decisions and policies. As foreign policy becomes 
engaged in the matrix of internal ‘trade-offs’, a state’s international behavior depends 

25 S. Charap, Inside Out…, p. 41.
26 G.C. Alons, Predicting a State’s Foreign Policy…, pp.  211–212.
27 J. Kaarbo, J.S. Lantis, R.K. Beasley, The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective, 

w: R.K. Beasley (ed.), Foreign Policy in Comparative Perspective. Domestic and International Infl uences 
on State Behavior, Los Angeles 2013, pp. 15–16.

28 S. Charap, Inside Out…, pp. 43–47.
29 M.F. Elman, The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in its Own Backyard, 

“British Journal of Political Science” 1995, Vol. 25, No. 2, pp. 180–181.
30 E. Yong-Soo, Why and How Should We Go for a Multicausal Analysis...
31 P. Gourevitch, The Second Image Reversed…, p. 882.
32 R.D. Putnam, Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, “International 

Organization” 1988, Vol. 42, No. 3, p. 432.
33 P. Trubowitz, Politics and Strategy …, p.  5.
34 B. Bueno de Mesquita, Dometic Politics and International Relations…, p. 4; A. Mintz, How Do 

Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective, “The Journal of Confl ict Resolution” 2004, Vol. 48, 
No. 1, p. 7.
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on its leader’s desire to stay in power domestically35. International politics become 
just another way for a politician “to gain or lose domestic political advantage”36.

A leader indeed commits state resources to foreign policy, but taking a decision is 
the result of an underlying political process. The approaches reducing domestic poli-
tics to a leader tend to ignore the whole spectrum of human agency, as if a statesman 
were the only agent in the process of foreign policy-making, acting against the passive 
backdrop37. Ascribing agency almost exclusively to a leader who is able to override 
the domestic context38 stops us from investigating these situations when a leader con-
forms to domestic politics and, as a result, the state’s international behavior refl ects 
the agency of numerous domestic players rather than an ‘optimal national interest’ or 
a leader’s intentions.

The fact that ‘every leader is accountable to some set of domestic political inte-
rests’ is ignored39. Powerful actors within a state and society have to support his/her 
foreign policy, or at least remain neutral: ‘the need to secure support for a policy 
affects its fi nal content’40. Overriding domestic arrangements is a unique situation; it 
is an exception rather than a rule. The rule is that leaders conform to domestic power 
relations as a default option.

1.4. Fragmenting domestic politics

The last aspect of the fl awed framing of domestic politics concerns these theories, 
which – while taking into account domestic political struggles for power – fail to 
recognize the complex nature of ‘the political’. Faced with the classical dilemma 
of social science: the necessity of choice “between ‘social force’ explanations and 
‘powerful men’ explanations”41, the fact is that they privileged only one at the
expense of the other42.

The main source of the infl uence exerted by domestic politics on foreign policy is 
considered to be located either within a state and its institutions or at the societal level. 
For the proponents of the state-centered approach, foreign policy is explained in terms 
of the results of actors’ “bargaining games and competing preferences” within the state, 

35 A. Mintz, K. DeRouen, Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making…, p. 6.
36 B. Bueno de Mesquita, Domestic Politics and International Relations…, pp. 7–8.
37 Ibidem.
38 M.R. Brawley, Political Economy and Grand Strategy. A Neoclassical Realist View, London–New 

York 2010; C. Dueck, Hard Line. The Republican Party and U.S. Foreign Policy since World War II, 
Princeton–Oxford 2010.

39 B. Bueno de Mesquita, Principles of International Politics…, p. 193; H.V. Milner, Interests, Institu-
tions, and Information…, pp. 12–13.

40 P. Gourevitch, The Second Image Reversed…, p. 904.
41 A.M. Rose, The Power Structure. Political Process in American Society, New York 1967, p. 3.
42 G.T. Allison, P. Zelikow, Essence of Decision…; A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously…; 

J. Snyder, Myths of Empire…
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as “distinct from what any person or group intended”43. A state’s international behavior 
is perceived as a subject of political struggles between groups within the state and bar-
gaining between them. From the society-centered point of view, foreign policy – simi-
larly to other public policies – is explained through the prism of societal interests and 
pressures44. State preferences refl ect the interests of a ‘particular subset of society’45. 

Domestic politics are often artifi cially detached from bureaucratic politics, with 
societal actors perceived as strictly separate from the state and having no links to the 
state and its agents46. Domestic politics are limited to “state-society relations, domestic 
political structures, and coalition-building processes”, whereas bureaucratic politics are 
restricted to the decision-making process47. This fragmentation of domestic politics is 
strengthened by making the government-opposition axis the key element of domestic 
political confl ict48. Situations when they represent a confl ict within the ruling regime 
and its circle of supporters that determine the dynamics of domestic politics are almost 
completely left beyond the scope of scholarly debate49.

As a result, even the most prominent theories are not able to account for the enti-
rety of domestic political competition which takes place simultaneously on different 
levels. The integration of different levels of analysis, postulated by foreign policy 
scholars50, turns out to be unattainable.

1.5. Over-generalizing of the role of domestic politics

The third level of fl aws relates to the issue of when and under what circumstances par-
ticular aspects of a state’s international behavior are infl uenced by domestic politics.

Foreign policy analysis offers a catalogue of the elements of domestic politics, 
which have potential to infl uence a state’s international behavior51, but pure confi rma-
tion of the role of domestic politics and examples of interest groups changing a state’s 
foreign policy on selected issues turn out to be insuffi cient52. The critique made by 
Rosenau forty years ago remains valid today: 

43 W. Carlsnaes, Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis, in: S. Smith, A. Hadfi eld, T. Dunne 
(eds), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford–New York 2008, p. 94.

44 A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously…
45 W. Carlsnaes, Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis, p. 95.
46 J. Kaarbo, J.S. Lantis, R.K. Beasley, The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective..., 

pp. 15–18.
47 H. Mueller, T. Risse-Kappen, From the Outside in and from the Inside Out..., p. 25.
48 V.M. Hudson, S.S. Sims, J.C. Thomas, The Domestic Political Context of Foreign Policy-Making, 

in: D. Skidmore, V.M. Hudson (eds), The Limits of State Autonomy. Societal Groups and Foreign Policy 
Formulation, Boulder-San Francisco-Oxford 1993, pp. 55–56.

49 J.D. Hagan, Regimes, Political Oppositions, and the Comparative Analysis of Foreign Policy...
50 V.M. Hudson, Foreign Policy Analysis...
51 C. Hill, The Changing Politics of Foreign Policy...; V.M. Hudson, Foreign Policy Analysis…
52 V.M. Hudson. Foreign Policy Analysis…, pp. 135–137.
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“To identify factors is not to trace their infl uence. To uncover processes that affect external 
behavior is not to explain how and why they are operative under certain circumstances and not 
under others’; the literature rarely goes ‘beyond (a) description of internal factors and locates 
it in the ever changing interplay of variables […] many analyses treat the internal factor under 
examination as the only variable in a world of constants […], the situations at home and abroad 
through which the infl uence operates are taken for granted”53. 

The substantial body of literature lacks precision and clarity in determining when 
domestic politics should be considered to be an indispensable element of foreign 
policy explanation. The actor-general character of the majority of foreign policy the-
ories does not allow taking into account specifi c features of domestic political systems 
and prevents scholars from applying actor-specifi c knowledge in order to account for 
the diversity of types of domestic politics. 

Bureaucratic (governmental) politics – to name one of the most prominent appro-
aches – fails to specify when it infl uences foreign policy-making, except for the gene-
ral expectation that it is usually applied to mid-level decisions54. According to critics, 
this theory did not move beyond the recognition that bureaucratic interests matter in 
foreign policy and was not tested against empirical evidence, which is not surprising 
given the need for insight information. Other approaches face similar limitations.

Furthermore, a signifi cant number of theoretical approaches are biased toward 
democratic states. Features that are specifi c to domestic politics of democratic sta-
tes (in particular the USA), such as the role of public opinion or media, become the 
main object of studies. Bargaining that is typical for a democratic political system, 
i.e. between the executive and the legislative, is regarded as characteristic for all types 
of states55. The explanations are tested using the cases of behavior of democratic sta-
tes56, but at the same time these explanations are claimed to be equally applicable to 
non-democratic actors57. The factor of real electoral competition, as well as the role 
of autonomous political institutions makes, however, the adaptation of proposed the-
oretical approaches to non-democratic political systems almost impossible and ren-
ders their conclusions on the domestic-foreign nexus irrelevant.  As a result, the role 
of domestic politics in shaping the foreign policy of non-democratic states remains 
seriously undertheorized.

53 J.N. Rosenau, Pre-Theories and Theories of Foreign Policy, in: W. Carlsnaes, S. Guzzini (eds), 
Foreign Policy Analysis, Los Angeles 2011, p. 145.

54 A. Mintz, K. DeRouen, Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making.., pp. 71–75.
55 H.V. Milner, Interests, Institutions, and Information…, p. 12; H. Mueller, T. Risse-Kappen, From 

the Outside in and from the inside Out...
56 K. Narizny, The Political Economy of Grand Strategy, Ithaca–London 2007.
57 P. Trubowitz, Politics and Strategy…
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 2. The concept of domestic power relations

To account for the role of domestic politics in a state’s foreign policy and to avoid 
the fl aws presented above, this article proposes to introduce the concept of domestic 
power relations. It is based on the assumption that power in a domestic political sys-
tem is of pluralist nature. The struggle for power between individuals and groups is 
the essence of domestic politics58. As a consequence, a state’s foreign policy remains 
affected by the process and effects of domestic political competition. Drawing on the 
body of literature (in particular bureaucratic politics, societal actors’ approach and 
interest groups’ theory), the concept of domestic power relations integrates separate 
levels of analysis (of individual human agents and social forces) as well as combines 
state- and society-centered approaches to foreign policy-making.

To understand the infl uence of domestic political competition for a state’s interna-
tional behavior it is necessary to start with the issue of domestic distribution of power. 
The question of which actors matter in struggle for power has rarely been explicitly 
dealt with by foreign policy theories. Despite opening the ‘black box’ of a state and 
agreeing that states are ‘composed of actors with varying preferences who share power 
over decision making’59, there has been little clarity as to who these actors are. More-
over, the issue of the agency of individuals other than a leader has not been given 
primacy, and foreign policy theories have gravitated toward the ‘social forces’ type 
of explanation.

The liberal approach adopted a very broad defi nition of an actor, referring it to as 
individuals and private groups acting collectively in pursuit of their interests, but no 
further clues were offered as to which particular actors or what types of actors were 
relevant in domestic politics60. The bureaucratic politics approach remained equally 
vague, covering the spectrum from top offi cials to state institutions61. The circle of 
individuals engaged in domestic politics was defi ned loosely as follows: “bureaucracy 
[…] refers to civilian career offi cials and political appointees, as well as to military 
offi cers”62. Literature on the interest groups’ theories has also avoided drawing clear 
boundary lines between the infl uential and irrelevant participants of domestic politics63. 
A seminal work by Jack Snyder pointed to imperialistic groups having concentrated 
“power assets […] material resources, organizational strength, and information” and 

58 A.M. Rose, The Power Structure…; J.J. Schwarzmantel, Structures of Power: An Introduction to 
Politics, Sussex 1987.

59 H.V. Milner, Interests, Institutions, and Information…, p.  11.
60 A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously…, p.  516.
61 G.T. Allison, P. Zelikow, Essence of Decision…
62 M.H. Halperin, P. Clapp, A. Kanter, Bureaucratic Politics and Foreign Policy, Washington 1974, 

p. 5.
63 L.R. Jacobs, B.I. Page, Who Infl uences U.S. Foreign Policy?, “The American Political Science 

Review” 2005, Vol. 99, No. 1.
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“very narrow interests focused in a particular economic sector or bureaucratic sphe-
re”64. Neo-classical realism tended to apply the concept of the elite. This notion was, 
however, too vague (not allowing for variation in its internal composition) and too 
narrow (omitting actors, such as the societal groups). The concepts of a selectorate 
and a winning coalition – employed by Bueno de Mesquita – also demonstrated a high 
degree of arbitrariness65.

The concept proposed by this article starts with delineating criteria as to which 
actors are relevant in domestic politics and thus compose domestic power relations. 
Power is understood in a Weberian way, as “the chance of a man or of a number of 
men to realize their own will in a communal action even against the resistance of 
others who are participating in the action”66. The pluralist nature of power means that 
a political and societal order consists of “many elites […] several that have their power 
through economic controls, several others that have power through political controls, 
and still others that have power through military, associational, religious and other 
controls […] the bulk of the population consists not of the mass but of integrated gro-
ups and publics, stratifi ed with varying degrees of power”67. In a similar way, a state 
should be understood in terms of ‘they’ rather than ‘it’68.

For an actor to be considered an element of domestic power relations, the ‘admis-
sion criterion’ is not the position within a political system, but the concentration of 
resources at his/her disposal, which enables  infl uencing upon domestic politics. This 
approach is based on the conventional logic of a collective action: “policies are biased 
in favor of those actors with concentrated, intense, and clearly preexisting interests and 
against those with more diffuse, uncertain, or unrepresented interests”69. Those parti-
cipants of domestic politics who have diffused resources are not included in domestic 
power relations. The resources which allow particular actors to engage in power strug-
gles over infl uence and assets include: political, ideational, administrative, economic, 
and violence-related means and, in the case of individuals, past and present connections 
with a leader. Both human agents and social groups are endowed with such resources.

From this perspective three types of actors, generally termed power-holders, 
may be distinguished as composing domestic power relations: individuals (human 
agents), entities (corporate actors) and societal groups (constituencies). The catalogue 
of power-holders remains open and is prone to change. This degree of fl exibility is in 
order to allow for the inclusion of new actors empowered with resources and to disre-
gard those deprived of resources.

64 J. Snyder, Myths of Empire…, p. 31.
65 B. Bueno de Mesquita, Smith, The Dictator’s Handbook…
66 As cited in: A.M. Rose, The Power Structure…, p. 45.
67 Ibidem, p. 6.
68 R.D. Putnam, Diplomacy and Domestic Politics..., p. 432.
69 A. Moravcsik, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, 

London 1998, p.  39.
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With regard to the incentives of power-holders, the concept of domestic power 
relations is located in the rational-choice tradition. Power-holders are assumed to be, 
on average, rational in their pursuit of political power, economic gains and, in the 
case of individuals, reputation. The resources of power-holders defi ne their specifi c 
interests. These interests defi ne their preferences with regard to public policies, inc-
luding foreign policy.

Power-holders, as defi ned above, may be assumed to exist in every modern politi-
cal system. But their role within domestic politics – and, as a consequence, the relative 
importance of domestic power relations – varies depending on the interactions with 
other elements of a political system.

*   *   *

The overarching question, driving research on foreign policy, concerns factors 
shaping a state’s behavior in international realm. In spite of enormous progress in 
the fi eld, the role of domestic politics, in particular in non-democratic states, remains 
undertheorized. The existing explanations too often address separate aspects of dome-
stic politics, focusing either on individuals or social forces, adopting state- or society-
-centered perspective. 

The factor of domestic power relations remains an indispensable element in the 
process of a multi-causal foreign policy explanation. The extent of its infl uence varies, 
depending on the stage of foreign policy as well as on the variations within domestic 
power relations themselves. The larger a winning coalition, the greater infl uence of 
domestic power relations on a state’s international behavior. Veto players are able to 
shape foreign policy in a negative way, but their potential to advance interests and 
preferences remains limited. At the preference formation stage, the factor of dome-
stic power relations should be treated as the whole. At the stage of implementation of 
foreign policy, particular power-holders and their ad hoc coalitions (cutting across the 
division between a regime and ‘the rest’) matter most. The phase of decision-making 
is least infl uenced by domestic power relations, although particular power-holders’ 
regime should be taken into account.

Rola czynników wewnętrznych w polityce zagranicznej państwa
Streszczenie

Pomimo iż badacze poczynili wiele wysiłków, aby „otworzyć” państwo, wpływ czynników 
wewnętrznych na politykę zagraniczną pozostaje niełatwym przedmiotem analizy. Niniejszy 
artykuł oferuje krytyczną analizę dominujących podejść w literaturze oraz proponuje włącze-
nie koncepcji wewnętrznego układu sił (domestic power relations) do procesu wieloprzyczy-
nowej analizy polityki zagranicznej. Do głównych problemów teoretycznych należy zaliczyć: 
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przydawanie zbyt dużej (determinującej) lub zbyt małej roli polityce wewnętrznej; redukcję 
polityki wewnętrznej do uwarunkowań strukturalnych bądź do osoby lidera; fragmentaryzację 
polityki wewnętrznej w procesie analizy oraz generalizowanie roli polityki wewnętrznej bez 
wzięcia pod uwagę uwarunkowań systemu politycznego. Koncepcja wewnętrznego układu sił 
proponuje syntetyczne ujęcie uwarunkowań wewnątrzpolitycznych w sposób pozwalający na 
pełniejsze zrozumienie ich wpływu na politykę zagraniczną państwa.
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Sprawozdanie z konferencji: Dealing with the legacy
of crimes and crises – transitional justice, reconciliation 

and the challenges for the international community.
Conference organised in commemoration

of the 20th anniversary of genocide in Rwanda

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Polskim 
Instytutem Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego zorganizował 8 maja 2014 r. 
międzynarodową konferencję na temat pamięci i następstw ludobójstwa w Rwandzie. 
Celem konferencji było przedstawienie problematyki „sprawiedliwości tranzytyw-
nej” (transitional justice) oraz próba odpowiedzi na pytanie o istnienie uniwersalnego 
modelu postępowania i rozwiązywania problemów krajów i społeczeństw dotknię-
tych konfl iktami, przemocą czy konsekwencjami zbrodni międzynarodowych i maso-
wych naruszeń praw człowieka. Opieki merytorycznej nad konferencją podjął się prof. 
dr hab. Klaus Bachmann ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz dr Dorota 
Heidrich z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

W pierwszej części konferencji słowo wstępne wygłosiła ambasador Katarzyna 
Skórzyńska, dyrektor Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderew-
skiego, prof. dr hab. Edward Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodo-
wych UW, oraz prof. dr hab. Klaus Bachmann. Profesor Haliżak zauważył, że po dwu-
dziestu latach od wydarzeń w Rwandzie można uznać, że państwo to stało się przy-
kładem udanej zmiany systemu politycznego i społecznego. Nie oznacza to jednak, że 
znamy odpowiedź na pytanie o uniwersalne metody dochodzenia do sprawiedliwości 
oraz o zakres odpowiedzialności „społeczności międzynarodowej” za masowe naru-
szenia praw człowieka. Warto również zastanowić się, w jakim kierunku i dlaczego 
pojmowanie „sprawiedliwości tranzytywnej” ewoluowało w minionych latach. Pro-
fesor Klaus Bachman podkreślił, iż wartością konferencji był udział badaczy pocho-
dzących z różnych państw, w tym również tych, w których problematyka transitional 
justice jest niezwykle ważna, m.in. z Rwandy, RPA czy państw byłej Jugosławii.

Wprowadzenia do problematyki konferencji dokonała Małgorzata Wasilewska, 
kierownik Wydziału Zapobiegania Konfl iktom, Budowania Pokoju i Narzędzi Media-
cji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Wystąpienie zostało poświęcone 
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omówieniu działań Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania konfl iktom oraz przed-
stawieniu pracy samego Wydziału. UE stara się wypracować środki i metody, które 
zwiększyłyby efektywność działań prewencyjnych. Jedną z podstawowych zasad tego 
systemu jest współpraca z innymi partnerami, co pozwala lepiej poznać problemy 
i przyczyny będące podłożem konfl iktów, tym bardziej że podejmowane działania 
mają przede wszystkim na celu poznanie strukturalnych przyczyn występowania 
napięć, tak by można bardziej skutecznie reagować. Spośród wyzwań stojących przed 
Wydziałem najważniejszym wydaje się rozwijanie systemu wczesnego ostrzegania 
(early warning system) oraz przejścia tego systemu do etapu wczesnego zapobiegania 
(early prevention system). W celu jego realizacji został stworzony system analityczny, 
który korzystając z wielu wskaźników stara się ocenić ryzyko konfl iktu. 

W części przeznaczonej na dyskusję M. Wasilewska w odpowiedzi na zadane 
pytania podkreśliła, że stworzony system nie jest po to, aby móc stwierdzić, kiedy 
należy podjąć decyzję, ale po to, aby wiedzieć, że coś się dzieje oraz móc zidentyfi -
kować przyczyny. Kwestia podjęcia decyzji o tym, czy i gdzie działać jest złożona, 
bo ma charakter polityczny. Jak zaznaczyła prelegentka, system wczesnego reago-
wania ma zacząć funkcjonować do końca 2014 r. Dr Patrycja Grzebyk pytała o to, 
jakie działania podejmuje Unia Europejska, aby przejść od wczesnego ostrzegania 
do wczesnego reagowania, biorąc bowiem pod uwagę napiętą sytuację w Rwandzie 
można uznać, że występuje ryzyko ponownego wybuchu walk. W odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące sytuacji w Rwandzie M. Wasilewska uznała, że jest za wcześnie, aby 
komentować bieżące wydarzenia. Inną kwestię, którą poruszono jest problem włącza-
nia odpowiedzialności za ochronę (Resposibility to protect – RtoP) do zasad działa-
nia Unii. Jak stwierdziła M. Wasilewska, ze względu na brak jednomyślności państw 
europejskich w odniesieniu do RtoP, trudno jest dzisiaj uwzględnić ten mechanizm. 

Tę część dyskusji podsumował prof. dr hab. Klaus Bachmann dodając, że nie jest 
możliwym przewidzenie, a tym bardziej zapobieżenie zbrodni ludobójstwa. Dodatko-
wym wyzwaniem jest argumentacja prawna, gdyż klasyfi kacje dotyczące popełnienia 
zbrodni muszą być zgodne z prawem międzynarodowym. Zdaniem K. Bachmanna, 
kolejną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę jest ryzyko pominięcia lub niedoce-
nienia któregoś ze wskaźników systemu oraz problem woli politycznej. 

Pierwszy panel konferencji zatytułowany Transition to peace and reconciliation 
processes. The Latin American and African way poprowadził prof. K. Bachmann. 
W tej części przedstawiono trzy referaty, które zarysowały problematykę transitional 
justice w wymiarze regionalnym.

Rozpoczęła profesor Mónica Serrano z El Colegio de Mexico wystąpieniem The 
path to reconciliation – transitional justice in Latin America, która we wstępie do 
swojej prezentacji zarysowała problematykę i historię praw człowieka w zachodniej 
hemisferze. Jak zaznaczyła, na system ochrony praw człowieka w Ameryce istotny 
wpływ ma brak obecności Stanów Zjednoczonych i Kanady w międzyamerykańskim 
systemie ochrony praw człowieka. Profesor podkreśliła, że transitional justice jest 
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kwestią polityczną. Głównym wyzwaniem „sprawiedliwości tranzytywnej” w Ame-
ryce Łacińskiej pozostaje rozliczenie zbrodni; nie udało się bowiem wykształcić sys-
temu, który rozliczyłby te naruszenia. Innym, niemniej ważnym, jest obecna sytuacja 
w Kolumbii, gdzie nie zdołano jak do tej pory wykształcić nawet podstawowych 
mechanizmów dochodzenia do sprawiedliwości. 

Drugi referat Dealing with the legacy of mass atrocities in the Great Lakes region 
wygłosił Allan Ngari z Instytutu Sprawiedliwości i Pojednania w Kapsztadzie. Celem 
referatu było omówienie problematyki i określenie kierunków zmian w ujęciu regio-
nalnym. A. Ngari omówił te problemy w Rwandzie, Burundi i Kongo. Jak podkreślił, 
wszystkie te państwa wciąż znajdują się w procesie dochodzenia do sprawiedliwości; 
wiele problemów pozostaje nierozwiązanych, a region jest wciąż niestabilny. Rwanda 
jest przedmiotem szczególnego zainteresowania, ale problemy, z którymi sobie jesz-
cze nie poradzono to brak pluralizmu politycznego czy nieefektywność mechanizmu 
rozliczania zbrodni. W przypadku Burundi istotnym problemem jest brak uczestnic-
twa partii politycznych w procesie pojednania. Sytuacja Demokratycznej Republiki 
Konga jest o tyle trudna, że nie odbyły się rozmowy pokojowe i zabrakło mechani-
zmów angażujących społeczność lokalną w proces zmian. A. Ngari podkreślił koniecz-
ność rozróżniania kwestii mówienia prawdy (truth-telling) od poszukiwania prawdy 
(truth-seeking). Referat został zakończony stwierdzeniem, że społeczeństwa są roz-
czarowane i nadal oczekują sprawiedliwości, gdyż rozliczenie zbrodni nie było –
według nich – efektywne.

Ostatni referat w tym panelu Economic redress as restorative justice in post-
-apartheid South Africa wygłosił Jan Hofmeyr również z Instytutu Sprawiedliwości 
i Pojednania w Kapsztadzie. W 1995 r. przyjęto prawo, które umożliwiło rozliczenie 
zbrodni w RPA z lat 1966–1994. Problem, jaki uwidocznił się wtedy, to wąska defi -
nicja ofi ary. Powstała wówczas Komisja Prawdy i Pojednania wypracowała system, 
który dobrze naświetlił wydarzenia, jakie miały miejsce w RPA. Dotąd jednak nie ma 
zgody co do kwalifi kacji zbrodni jako ludobójstwa; około połowa ludności uważa, że 
zbrodni ludobójstwa nie było. W RPA wykorzystano mechanizm reparacji o charak-
terze fi nansowym, które miały również znaczenie symboliczne. Zdaniem prelegenta, 
w RPA brakuje wciąż właściwej polityki ekonomicznej, która mogłaby przyczynić się 
do niwelowania nierówności społecznych, co sprzyjałoby polityce pojednania. 

Słuchacze zadali kilka pytań dotyczących wystąpień. Jedno z nich było skierowane 
do prof. Serrano i dotyczyło wpływu osądzenia Augusto Pinocheta na mechanizm rozli-
czania zbrodni w Ameryce Łacińskiej. W odpowiedzi prelegentka zaznaczyła, że Pino-
chet został osądzony, ale nie za zbrodnię przeciw ludzkości, lecz za korupcję. Profesor 
Serrano odniosła się również do pytania o obecną sytuację w Kolumbii, którą oceniła 
negatywnie. Dodała, że w Kolumbii mają miejsce dwa procesy pokojowe: z udziałem 
grup paramilitarnych oraz ruchu powstańczego. Powodzenie tych procesów pokojowych 
w znacznym stopniu będzie zależeć od polityki rządu i jego zdolności do działań sta-
bilizacyjnych. Dyskusję zakończył Allan Ngari zapytany o koncepcję „rwandyjskości” 
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i pojednania międzyetnicznego. Podkreślił on, że choć relacje międzyetniczne w Rwan-
dzie nie zostały w pełni naprawione, to większość ludności identyfi kuje się z naro-
dem, a nie z grupą etniczną, co zgodne jest z odgórnie narzuconą polityką pojednania. 

Drugi panel zatytułowany Wound healing in the countries of the former Yugoslavia 
poprowadziła dr Dorota Heidrich. W tej części również przedstawiono trzy referaty. 
Pierwszy z nich, autorstwa Jeleny Stevančević z Instytutu Nauk Społecznych w Bel-
gradzie był zatytułowany The failure of restorative justice in Serbia. The case of the 
Serbian Truth and Reconciliation Commission. Po historycznym zarysowaniu proble-
matyki rozpadu Jugosławii, ekspertka omówiła problem braku woli politycznej rozli-
czenia zbrodni w Serbii. Jak podkreślano, do dyspozycji były wszystkie środki i narzę-
dzia potrzebne, aby tego dokonać, nie udało się jednak ich właściwie użyć. Jak dodała 
prelegentka, społeczeństwo nie ma poczucia, że sprawiedliwości stało się zadość. Nie 
tylko nie osądzono winnych, lecz nawet nie wskazano tych osób, które były odpowie-
dzialne za zbrodnie. Podjęta próba reformy sądownictwa zakończyła się niepowodze-
niem, podobnie jak wysiłki lustracyjne. Powołano co prawda Komisję Prawdy i Pojed-
nania, jednakże sam organ, jak i raport przez niego wydany jest oceniany negatywnie. 

Drugi referat Dealing with the legacy of genocide in Bosnia and Herzegovina 
przedstawiła Jagoda Gregulska z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapesz-
cie. Referat był skoncentrowany na omówieniu problematyki na przykładzie Srebre-
nicy. Jak zostało podkreślone, Srebrenicy ze względu na popełnioną tam zbrodnię 
ludobójstwa poświęca się wiele uwagi, jednakże jak dotychczas nie zostały podjęte 
kompleksowe działania, ani przez władze Bośni i Hercegowiny, ani przez wspólnotę 
międzynarodową, których celem byłoby zmierzenie się z przeszłością. Prelegentka 
odniosła się do problematyki transitional justice na kilku płaszczyznach: instytucjo-
nalnej, symbolicznej i ekonomicznej. 

Ostatni referat w drugim panelu The ICTY in public opinion surveys in the former 
Yugoslavia wygłosił prof. dr hab. Klaus Bachmann. Przedstawił on wyniki badań opi-
nii publicznej dotyczącej zaufania do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej 
Jugosławii (MTKJ). Badania z 2002 r. pokazały, że ponad połowa respondentów ufała 
Trybunałowi jedynie w Bośni i Hercegowinie (50,5%) i Kosowie (83,8%) zaś w pozo-
stałych państwach było znacznie gorzej. W Chorwacji było to 20,5%, w Czarnogórze 
24,1%, w Serbii 7,6%. Profesor Bachmann starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, 
dlaczego tak jest. Przedstawiono kilka możliwych odpowiedzi, m.in.: brak zaufania do 
instytucji sądownictwa, potrzeba sądzenia popełnionych czynów w krajowych wymia-
rach sądownictwa czy brak chęci zmierzenia się z historią. K. Bachmann przeanalizo-
wał czynniki determinujące ocenę MTKJ, aby stwierdzić, że w każdym przypadku da 
się wykazać zależność między narodowością a stosunkiem do Trybunału. 

Referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Głos zabrała dr Patry-
cja Grzebyk, prosząc prof. Bachmanna o wypowiedź dotyczącą roli mediów w prze-
kazywaniu informacji o konfl ikcie. Inne kwestie, które zostały podniesione to obecne 
relacje między Bośniakami a Serbami. Ostatnie pytanie zadał prof. E. Haliżak 
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i dotyczyło ono procesu pojednania i próby określenia gdzie (na Bałkanach i w innych 
regionach świata) proces ten okazał się być efektywny. Jelena Stevanćević w swojej 
odpowiedzi stwierdziła, że nadzieję na przyspieszenie procesu pojednania na Bałka-
nach widzi w inicjatywie utworzenia regionalnej komisji, która zajęłaby się proble-
mem rozliczenia krzywd. Jagoda Gregulska, odnosząc się do pytania o relację między 
Serbami a Bośniakami zauważyła, że wydaje się, iż od kilku lat stosunki te ulegają 
pogorszeniu. Wydaje się więc, że proces pojednania nie jest efektywny. Głos zabrał 
Allan Ngari, który dodał, że procesy pojednania są różne, w zależności od kontek-
stu należy je inaczej oceniać. Nie ma też jednego modelu, który odpowiadałby na 
wszystkie potrzeby. Jan Hofmeyr dodał, że bardzo ważną rolę w procesie pojednania 
odgrywa państwo i szczególną uwagę należy zwrócić na problem narracji historycznej. 
Prof. Serrano powtórzyła za Allanem Ngari, że jedyną lekcją z doświadczeń proce-
sów pojednania w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej jest pewność 
braku uniwersalnego modelu rozliczania zbrodni oraz wskazała, jak ważna jest rola 
społeczeństwa. Prof. Serrano przywołała przypadki Argentyny i Niemiec, gdzie to 
właśnie społeczeństwa doprowadziły do zmian. 

Ostatni, trzeci panel Facing the legacy of crimes and crises – the role for the 
international community poprowadziła prof. Mónica Serrano. W tej części pierwszy 
referat zatytułowany Dealing with international crimes in African states in transition – 
lessons learned from ICTR and ICC practice przedstawiła dr Patrycja Grzebyk z Insty-
tutu Stosunków Międzynarodowych UW. Zaprezentowała ona główne podejścia, które 
charakteryzują problematykę transitional justice w Afryce oraz podkreśliła, że trudno 
jest ocenić efektywność tych mechanizmów. Referat koncentrował się na problemie 
Rwandy i doświadczeniach Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz Międzynaro-
dowego Trybunału Karnego dla Rwandy. Dr Grzebyk omówiła problem ludobójstwa 
i wojny wyzwoleńczej, aby dodać, że pewnym wyzwaniem jest zaangażowanie Unii 
Afrykańskiej, która chciałaby odgrywać większą rolę w procesie rozliczania zbrodni. 

Drugi referat Early warning and prevention of atrocity crimes – the role of the 
UN przedstawiła dr Agnieszka Bieńczyk-Missala z Instytutu Stosunków Międzyna-
rodowych UW. Wystąpienie zostało poparte stwierdzeniem, że problemem jest samo 
zdefi niowanie, czym jest prewencja. W 2007 r. w orzeczeniu w sprawie Bośni i Her-
cegowiny przeciwko Serbii i Czarnogórze Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwo-
ści określił, czym jest prewencja, a co istotne, wskazano, że nie ma ona ograniczenia 
terytorialnego. Dr Bieńczyk-Missala podkreśliła, że w czasie „zimnej wojny” problem 
prewencji nie był traktowany priorytetowo. W latach 90. XX w. narodziła się idea pre-
wencji, ponieważ państwom nie udało się odpowiadać właściwie na zagrożenia. Dal-
sza część referatu została poświęcona problematyce zapobiegania zbrodni ludobójstwa 
i instytucjom ONZ odpowiedzialnym za ten problem. 

Trzeci referat w tym panelu Responsibility to protect as a tool for atrocity crimes 
prevention został wygłoszony przez dr Dorotę Heidrich z Instytutu Stosunków Mię-
dzynarodowych UW, która swoje wystąpienie rozpoczęła od zaznaczenia, że aktualnie 
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dyskusja poświęcona odpowiedzialności za ochronę koncentruje się na problematyce 
użycia siły, jednakże w tej koncepcji nie o to chodzi. Koncepcja odpowiedzialności za 
ochronę koncentruje się właśnie na prewencji. W 2006 r. w czasie sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ podniesiono ten problem, ale nie udało się wtedy zdefi niować, czym ta 
idea jest. To, co zostało podkreślone, to rozumienie samej idei. Dr Hedrich zaznaczyła, 
że odpowiedzialność za ochronę nie jest normą prawa i nie może nią być. Prewencja 
nie jest częścią jedynie pierwszego elementu składowego RtoP (zapobiegania), ale 
także stanowi znaczący element dwóch pozostałych (reagowania i odbudowywania). 

Ostatni referat w tym panelu został przedstawiony przez Diego Dewara z amba-
sady Meksyku w Warszawie zatytułowany Galvanizing the responsibility to protect: 
the role of civil society in preventing and halting atrocity crimes. D. Dewar skon-
centrował się na ukazaniu roli społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu kon-
cepcji odpowiedzialności za ochronę. Wyzwaniem dla wspólnoty międzynarodowej 
w dalszym kształtowaniu RtoP pozostaje kwestia komunikacji i dostępu do informacji, 
przede wszystkim dla tych państw, które odpowiedzialne są za podejmowanie decyzji, 
czyli członków Rady Bezpieczeństwa. Wydaje się, że organizacje społeczeństwa oby-
watelskiego mogłyby, dzięki wiedzy, którą posiadają, wpłynąć pozytywnie na rozwój 
koncepcji i praktykę. Pytanie, na które wiele osób stara się odpowiedzieć brzmi, jak 
zinstytucjonalizować odpowiedzialność za ochronę. 

Referaty wzbudziły zainteresowanie słuchaczy. Dr Patrycja Grzebyk, odnosząc się 
do pytania o sytuację w Kenii i pytanie czy Międzynarodowy Trybunał Karny poradzi 
sobie ze sprawą tego kraju, stwierdziła, że problemem pozostaje kwestia współpracy 
władz kenijskich z trybunałem, bo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której urzędu-
jący prezydent dobrowolnie oddaje się w ręce międzynarodowego organu sprawiedli-
wości. W czasie dyskusji Diego Dewar ustosunkował się do pytania o grupy samo-
obrony w Meksyku dodając, że omawiane w tym panelu mechanizmy nie mogłyby 
być zastosowane. Dr Heidrich odniosła się do pytania o koncepcję odpowiedzialności 
za ochronę i jej wykorzystanie w Libii, stwierdzając, że mandat Rady Bezpieczeństwa 
w tym przypadku został zinterpretowany rozszerzająco przez interweniujące państwa, 
co nie pomogło samej koncepcji RtoP. Zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszło-
ści może być trudne, bo są one wynikiem przede wszystkim kalkulacji politycznych. 
Prof. M. Serrano dodała, że należy zmniejszyć nasze oczekiwania wobec koncepcji 
odpowiedzialności za ochronę i tego, co w ramach tej idei można zrobić. Dr Heidrich 
odniosła się również do aktualnej sytuacji w Syrii podkreślając, że nie wykorzystano 
jeszcze żadnych narzędzi w ramach tej koncepcji. W opinii dr A. Bieńczyk-Missali 
koncepcja odpowiedzialności za ochronę jest zbyt mglistym pojęciem, nie można więc 
mówić o efektywności tego mechanizmu. 

Konferencję zamknął profesor Klaus Bachmann dziękując wszystkim za przy-
bycie oraz udział w dyskusji, która pokazała, jak bardzo problematyka transitional 
justice jest ważna, ile budzi kontrowersji oraz ukazała znaczenie tych procesów w lep-
szym poznaniu i zrozumieniu stosunków międzynarodowych. 



Czasopismo „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” jest jednym z repre-
zentatywnych tytułów współczesnej polskiej myśli politycznej w nurcie polityki mię-
dzynarodowej. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę pisma: jego historię, 
opis cech formalnych, charakterystykę przedmiotową zawartości czasopisma oraz 
próbę wskazania jego efektywności naukowej. Zastosowano metodę analityczną 
poszczególnych numerów czasopisma jako materiałów źródłowych. 

1. Geneza czasopisma

W środowisku Uniwersytetu Warszawskiego stosunki międzynarodowe, jako nowa 
dyscyplina naukowa, zaczęły się rozwijać na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. 
Inicjatorami rozwoju tej dyscypliny byli profesorowie: Marian Żychowski, Artur 
Bodnar, Józef Kukułka, Remigiusz Bierzanek, Bogusław Mrozek, Jerzy Prokopczuk, 
a także badacze związani z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych: Adam 
Daniel Rotfeld i Michał Dobroczyński. 

W Instytucie Nauk Politycznych działającym pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, 
wówczas na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, powołano 
zakłady zajmujące się nową dyscypliną, m.in. dydaktyczno-naukowy Zakład Stosun-
ków Międzynarodowych, kierowany przez prof. R. Bierzanka. Zbyt duży wówczas 
Wydział Nauk Społecznych został podzielony, ze względu na to, że w swej struk-
turze zawierał zarówno Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut Filozofi i, Instytut 
Socjologii, jak Instytut Nauk Politycznych oraz Studium Dziennikarstwa. W wyniku 
tego podziału, w 1975 r. wyodrębniono Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych UW. Natomiast samodzielny Instytut Stosunków Międzynarodowych na tym 
Wydziale utworzono 1 października 1976 r. Pierwszym dyrektorem Instytutu został 
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prof. dr hab. Bogusław Mrozek, wicedyrektorem – doc. dr hab. Kazimierz Równy. 
W latach 1977–1990 funkcję dyrektora pełnił Józef Kukułka – profesor zwyczajny, 
klasyk teorii stosunków międzynarodowych, historyk i politolog, dyplomata i działacz 
polityczny, również przewodniczący Rady Redakcyjnej analizowanego czasopisma 
„Stosunki Międzynarodowe”1. 

Specjalność stosunki międzynarodowe na Wydziale utworzono w roku akademic-
kim 1980/81 i kształcono w tym zakresie studentów na dwóch ostatnich latach stu-
diów. Natomiast w 1991 r. powstał samodzielny kierunek studiów Stosunki Między-
narodowe. 

Pracownicy ISM mają swój wkład w rozwój dyscypliny stosunki międzynarodowe 
poza Polską, będąc inspiratorami założenia Wydziału Stosunków Międzynarodowych 
na Uniwersytecie Lwowskim. Aktywność Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
przejawiała się również w dążeniu do porozumienia z Centrum Europejskim UW, 
w wyniku czego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW powstał nowy 
kierunek studiów –Europeistyka2.

Już od 1982 r., czyli od początków działalności Instytutu Stosunków Międzyna-
rodowych, zaczęto wydawać czasopismo „Stosunki Międzynarodowe”, z podtytułem 
angielskim „International Relations” od 2000 r. Ma ono charakter naukowy – zgod-
nie z defi nicją Encyklopedii wiedzy o prasie należy do „czasopism treści specjal-
nej, poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu oryginalnych wyników badań nauko-
wych, wydawane w zasadzie przez instytucje naukowe i przeznaczone dla środowisk 
naukowych; odgrywających istotną rolę w procesie integracji kręgów ludzi związa-
nych zawodowo z nauką”3.

Specjalnością stosunki międzynarodowe zajmują się również inne polskie ośrodki 
dydaktyczno-naukowe i badawcze, wydając czasopisma z tej dziedziny nauk, m.in.: 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
– „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Między-

narodowe Stosunki Gospodarcze” 

1 B. Mrozek, Geneza Instytutu Stosunków Międzynarodowych, w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki mię-
dzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 11–14. 

2 Więcej: S. Bieleń, 10 lat działalności Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, „Stosunki 
Międzynarodowe” 1987, t. 7, s. 127; E. Haliżak, Działalność Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
w latach 1986–1994, „Stosunki Międzynarodowe” 1995, t. 17, s. 141; A. Bógdał-Brzezińska, Działal-
ność Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1976–2001, „Sto-
sunki Międzynarodowe–International Relations” 2002, t. 25, s. 203; J. Nakonieczna, H. Jodełka-Schre-
iber, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, „Stosunki Międzynarodowe–Interna-
tional Relations” 2007, t. 35, s. 261. Zob. też B. Mrozek, Geneza Instytutu Stosunków Międzynarodowych, 
w: E. Haliżak i in. (red.), op. cit., s. 11–14; W. Dobrzycki, Wspomnienie, w: E. Haliżak i in. (red.), op. cit.,
s. 15–19. 

3 J. Maślanko (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976, s. 47.
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Dolnośląska Szkoła Wyższa. Instytut Stosunków Międzynarodowych
– „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”
Forum Młodych Dyplomatów (ogólnopolska organizacja pozarządowa)
– „Kurier Dyplomatyczny”
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Umiejętności
– „Sprawy Narodowościowe”
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
–„Krakowskie Studia Międzynarodowe”
Polska Akademia Nauk (Oddział Lublin)
–„Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych:
– „The Polish Quarterly of International Affairs”
– „Polski Przegląd Dyplomatyczny” (do 2013)
– „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”
– „Sprawy Międzynarodowe”
Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
– „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”
Uniwersytet Jagielloński:
– „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodo-

wych
– „Toruńskie Studia Międzynarodowe”4.

2. Redakcja i charakterystyka formalna czasopisma

Czasopismo „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” wydawane przez 
Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego zaczęło się ukazywać od 1982 r., pod tytułem „Sto-
sunki Międzynarodowe”. Funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej czasopisma 
pełnił do 1999 r. Józef Kukułka. W roku 1999 redaktorem naczelnym został Stanisław 
Bieleń. Formuła czasopisma została poszerzona ze względu na otwarcie się na teksty 
obcojęzyczne, co znalazło wyraz w rejestracji nazwy czasopisma z podtytułem angiel-
skim. Nad redakcją tomów 17–20, oprócz przewodniczącego Rady Redakcyjnej prof. 
dra hab. Józefa Kukułki, czuwał redaktor tomu prof. dr hab. Wiesław Dobrzycki. Od 
roku 2010 w skład Rady Redakcyjnej czasopisma, oprócz pracowników ISM, wchodzą 
pracownicy naukowi z innych krajów. Obecny skład Rady: Dieter Bingen (Niemcy), 

4 Wyboru tytułów czasopism dokonano na podstawie bazy danych Arianta: Naukowe i Branżowe 
Polskie Czasopisma Elektroniczne, która indeksuje 69 tytułów z dziedziny stosunki międzynarodowe, http://
www.arianta.pl (05.04.2014). 
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Konstantin Chudoliej (Rosja), Jochen Franzke (Niemcy), Marcin F. Gawrycki (ISM), 
Idesbald Goddeeris (Belgia), Edward Haliżak (ISM), Roman Kuźniar (ISM), Grażyna 
Michałowska (ISM), Erler Bayir Özgün (Turcja), Dariusz Popławski (ISM), Jean-Chri-
stophe Romer (Francja), Shantanu Chakrabarti (Indie), Ryszard Zięba (ISM). 

Czasopismo było wydawane początkowo jako kwartalnik, od 1999 r. jako kwar-
talnik z podwójną numeracją ciągłą, od 2012 r. jako półrocznik z numeracją ciągłą. 
Każdy numer zawiera części stałe: kartę tytułową, spisy treści oraz materiał redak-
cyjny ujęty w cztery działy: STUDIA, OPRACOWANIA I MATERIAŁY, SPRA-
WOZDANIA i INFORMACJE, RECENZJE. Na końcu numeru czasopisma znajdują 
się informacje o stopniach naukowych i afi liacji autorów artykułów opublikowanych 
w danym numerze. Pierwszy dział STUDIA zawiera publikacje o charakterze orygi-
nalnym, prezentując badania własne, drugi dział OPRACOWANIA i MATERIAŁY 
– publikacje o charakterze przeglądowym, trzeci SPRAWOZDANIA I INFORMA-
CJE – o charakterze informacyjnym. Czwarty dział zawiera RECENZJE znaczących 
publikacji reprezentujących specjalność stosunki międzynarodowe. Do artykułów są 
dołączone streszczenia w języku angielskim. Czasopismo zawiera spisy treści w języ-
kach polskim i angielskim oraz do tomu 15 z 1992 r. – w języku rosyjskim. W 2002 r. 
ukazało się wydanie specjalne w języku francuskim, poświęcone w całości Unii Euro-
pejskiej pt. L’Avenir de l’Union Européenne. 

Jeden numer czasopisma obejmuje 15–17 arkuszy wydawniczych (około 300 
stron), co odpowiada średniej objętości polskich czasopism humanistycznych, a jego 
nakład wynosi około 500 egzemplarzy5. Szata grafi czna charakteryzuje się kolorową 
okładką oraz tekstem wydrukowanym biało-czarną czcionką, zawierającym niekiedy 
tabele i wykresy. Egzemplarze są rozsyłane do polskich bibliotek, które gromadzą 
zbiory z nauk o polityce oraz przekazywane na drodze wymiany przez Bibliotekę 
Uniwersytecką w Warszawie do kilkudziesięciu bibliotek europejskich, amerykańskich 
i kanadyjskich6. Publikacje są recenzowane przez odrębny zespół polskich i zagra-
nicznych recenzentów spoza redakcji czasopisma. Opracowano dla autorów szczegó-
łowe formalne zasady publikowania, a dla recenzentów – zasady recenzowania, dbając 
o zachowanie rzetelności oceny publikacji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, opracowane przez Zespół ds. Etyki w Nauce7.

Czasopismo „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” jest indekso-
wane w bibliografi cznych bazach czasopism Biblioteki Narodowej, w bazie czaso-
pism ARIANTA, w polskich katalogach centralnych NUKAT, KARO, w katalogu 

5 P. Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, 
Poznań 2000, s. 56.

6 S. Bieleń, Od redaktora, „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” 2002, t. 26 nr 3–4, 
s. 9–11.

7 Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. Strona internetowa 
MNiSzW http://www.nauka.gov.pl/publikacje2/dobre-praktyki-w-procedurach-recenzyjnych-w-nauce.html 
(05.03.2014). 
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światowym WorldCat (OCLC), w katalogu Library of Congress, a także w bibliografi i 
wydawanej od 1953 r. przez  Association internationale de science politique: Inter-
national bibliography of the social sciences. International bibliography of political 
science. Czasopismo nie jest indeksowane w bazach danych: Web of Science, Scopus, 
International Political Science Abstracts, bazach ProQuest czy Ebsco. Uzyskało ono 
natomiast wysoką rangę znajdując się na liście czasopism punktowanych, opracowanej 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego8 .

Analiza cytowań 285 artykułów z czasopisma „Stosunki Międzynarodowe–Inter-
national Relations” przeprowadzona za pomocą programu Publish or Perish, na pod-
stawie Google Scholar wskazała 139 cytowań (stan na 30 maja 2014 r.), z rocznym 
wskaźnikiem cytowalności = 4,79; 0,49 cytowań na publikację; z indeksami h-index 
= 4 i g-index 5. Cytowalność czasopisma mieści się w skali średniej światowej dla 
nauk humanistycznych i społecznych. W porównaniu z publikacjami z nauk ścisłych 
i biomedycznych są one znacznie mniej cytowane9 .

Czasopismo „Stosunki Międzynarodowe–International Relations”, oprócz trady-
cyjnej wersji papierowej, posiada wersję elektroniczną. Obejmuje ona pełne teksty 
artykułów z czasopisma, dostępne na platformie CEEOL – Central and Eastern Euro-
pean Online Library,  od tomów z 2007 roku10.

Archiwum jest jedynie elektronicznym odzwierciedleniem wersji papierowej cza-
sopisma, zamieszczającym spisy treści poszczególnych tomów z odnośnikami do peł-
nych tekstów publikacji. Dopiero strona główna platformy CEEOL pozwala na wyszu-
kiwanie (advances search) według terminów wyszukiwawczych (autor, tytuł, słowa 
kluczowe, dziedzina, język publikacji, rok wydania) zarówno w tym czasopiśmie, jak 
i w całej kolekcji ponad 1000 tytułów zarchiwizowanych na tej platformie czasopism. 

Spisy treści wszystkich tomów udostępnia również strona internetowa Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW11. Zarówno archiwum czasopisma na 
platformie CEEOL, jak i na stronie Instytutu jest indeksowane w Google, co może 
mieć pozytywny wpływ na wzrost cytowania artykułów z tego czasopisma.

8 Lista czasopism punktowanych poz. 2077, 7 pkt, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_12/49be-
0aea7facc022cd3db1fde4ff92be.pdf (05.04.2014).

9 „Indeks Egghe czasopisma (g-index), defi niowany jest jako największa liczba g prac tego czaso-
pisma, które uzyskały łącznie g2 cytowań. Przykładowo czasopismo, którego g-index = 10, opublikowało 
10 artykułów, których łączna liczba cytowań jest nie mniejsza niż 100. A. Osiewalska, Mierniki oceny 
czasopism i naukowców, EBIB 2008, nr 8, http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska (05.04.2014). 
Zob. też: K. Wróblewski, Za mały wkład, „Forum Akademickie” 2002, nr 5/6, http://forumakad.pl/archi-
wum/2002/05-06/artykuly/13-za-za_maly_wklad.htm (05.04.2014). 

10 CEEOL, http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=094a8679-ec4c-45d1-
b8cd-f0d429519f8b (05.04.2014). 

11 Instytut Stosunków Międzynarodowych, http://www.pl.ism.uw.edu.pl/stosunki-miedzynarodowe-
-international-relations (05.04.2014).
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3. Charakterystyka przedmiotowa czasopisma

W celu sporządzenia charakterystyki przedmiotowej czasopisma „Stosunki Międzyna-
rodowe–International Relations” przejrzano artykuły poszczególnych działów wszyst-
kich opublikowanych roczników (t. 1–48). Wskazano liczbę autorów, liczbę publikacji 
oraz wyodrębniono główne tematy poszczególnych publikacji w obrębie wskazanych 
powyżej działów STUDIA, OPRACOWANIA I MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA 
i INFORMACJE, RECENZJE. Tematy artykułów nazwano posługując się terminolo-
gią zaczerpniętą z mikrotezaurusa „Polityka międzynarodowa” Biblioteki Sejmowej 
oraz językiem słów kluczowych. Przykładową strukturę artykułu deskryptorowego 
z terminami wyszukiwawczymi węższymi i szerszymi, z mikrotezaurusa przedsta-
wiono na rysunku 1.

Termin  stosunki międzynarodowe
TT  25.0 POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
UF  międzynarodowe stosunki
BT  polityka międzynarodowa
NT  stosunki handlowe
NT  stosunki Wschód-Zachód
NT  stosunki amerykańsko-europejskie
NT  stosunki rosyjsko-europejskie
NT  dyplomacja publiczna
NT  stosunki dwustronne
NT  stosunki dyplomatyczne
NT  stosunki gospodarcze
NT  stosunki kulturalne
NT  stosunki polityczne
NT  stosunki wielostronne
NT  stosunki Północ-Południe
RT  prawo międzynarodowe
RT  handel międzynarodowy
RT  bezpieczeństwo międzynarodowe
RT  współpraca międzynarodowa
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RT  geopolityka
RT  globalizm
RT  imperializm
RT  internacjonalizm
RT  polityka obronna
RT  stosunki międzyparlamentarne
RT  współpraca Południe-Południe
RT  arbitraż międzynarodowy
FT (Eng)  international relations *
FT (Fre)  relation internationale *
FT (Ger)  internationale Beziehungen *
Sys. No.  000002130

Rysunek 1. „Polityka międzynarodowa” z terminami: szerszym (BT), terminami
kojarzeniowymi (RT), terminami węższymi (NT), askryptorem – terminem odsyłającym

do danego deskryptora (UF). 
Źródło: Mikrotezaurus Biblioteki Sejmowej, na podstawie strony internetowej Biblioteki Sejmowej. E. Chmielewska-
-Gorczyca (oprac.), Polityka międzynarodowa. Mikrotezaurus, Warszawa 2001, s. 57.

W analizowanym czasopiśmie, w latach 1982–2013, 296 autorów opublikowało 
704 artykuły. Odnośnie do typów publikacji, w poszczególnych działach wyróżniono: 
227 studiów, 171 opracowań i materiałów, 65 sprawozdań i informacji oraz 241 recen-
zji naukowych. Odnotowano przewagę prac jednoautorskich. Autorzy publikujący 
w „Stosunkach Międzynarodowych–International Relations” pochodzą głównie z ISM, 
chociaż czasopismo zamieszcza coraz więcej artykułów autorów zagranicznych. 

Zgodnie z terminologią mikrotezaurusa – POLITYKA MIĘDZYNARODOWA, 
wyróżniono tutaj tematykę wiodącą, podając liczbę publikacji w obrębie wyróżnio-
nych tematów – terminów szerszych. Tematyka ta jest zgodna z profi lem badawczym 
oraz programem studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Łącznie opubliko-
wano 180 artykułów o tematyce polityka zagraniczna, 173 – bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe, 103 – geopolityka, 102 – stosunki międzynarodowe, w tym stosunki 
dwustronne (m.in. Polska–Niemcy, Wietnam–Rosja, USA–Rosja, USA–Korea, USA–
Kuba, Chiny–Stolica Apostolska), 85 – integracja europejska, w tym Unia Europejska 
– 59; 71 – prawo międzynarodowe; 47 – współpraca międzynarodowa, 41 – organi-
zacje międzynarodowe; 20 – sprawy narodowościowe i 47 – inne tematy. Proporcje 
tematów artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Stosunki Międzynarodowe–Inter-
national Relations” przedstawiono na rysunku 2.
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sprawy narodowościowe

inne

organizacje międzynarodowe

współpraca międzynarodowa 

prawo międzynarodowe

integracja europejska

stosunki międzynarodowe

geopolityka

bezpieczeństwo międzynarodowe

polityka zagranicznaLiczba publikacji

Rysunek 2. Tematyka publikacji czasopisma „Stosunki Międzynarodowe–International
Relations” w latach 1982–2013. 

Źródło: Opracowanie własne.

Na potrzeby tego opracowania przeanalizowano również statystykę wyświetleń 
artykułów w 2013 r., opublikowanych na łamach czasopisma „Stosunki Międzynaro-
dowe–International Relations”, w różnych latach. Określono ich tematykę, a następnie 
obliczono proporcje poczytności wyodrębnionych tematów. Wyniki analizy zawiera 
rysunek 3.

sprawy narodowościowe

prawo międzynarodowe

polityka zagraniczna

geopolityka

bezpieczeństwo międzynarodowe

integracja europejska

współpraca międzynarodowa

stosunki międzynarodowe

Rysunek 3. Statystyka tematyki artykułów z różnych lat, wyświetlonych na platformie 
CEEOL, w 2013 r. w elektronicznej wersji czasopisma „Stosunki Międzynarodowe–Interna-

tional Relations”. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Najczęściej były przeglądane artykuły związane z hasłami tematycznymi: stosunki 
międzynarodowe, współpraca międzynarodowa, integracja europejska i bezpieczeń-
stwo międzynarodowe.

Analiza zawartości obszarów tematycznych publikacji ponadto pozwoliła wyod-
rębnić zainteresowania naukowe autorów – pracowników naukowych Instytutu Sto-
sunków Międzynarodowych, wskazując zakres tematyczny działalności badawczej 
tych uczonych najwięcej publikujących na łamach czasopisma „Stosunki Międzyna-
rodowe–International Relations”: 
Stanisław Bieleń – polityka zagraniczna – Rosja; 
Marcin Gawrycki – polityka zagraniczna – Ameryka Łacińska;
Edward Haliżak – polityka zagraniczna – Azja;
Józef Kukułka – bezpieczeństwo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe;
Leonard Łukaszuk – bezpieczeństwo międzynarodowe, prawo międzynarodowe;
Grażyna Michałowska – współpraca międzynarodowa kulturalna, prawa człowieka, 

pokój; 
Stanisław Parzymies – Unia Europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, Polska 

Francja, Bliski Wschód;
Mirosław Sułek – teoria stosunków międzynarodowych;
Marek Tabor – rozbrojenie, bezpieczeństwo międzynarodowe;
Ryszard Zięba – bezpieczeństwo międzynarodowe.

Publikacje dotyczące szerszego ujęcia tematu stosunki międzynarodowe oraz poli-
tyka zagraniczna dotykały czterech aspektów stosunków międzynarodowych: kultural-
nego, politycznego, gospodarczego i wojskowego. 

W publikacjach czasopisma „SM–IR” na uwagę zasługuje ujęcie ważnego i trud-
nego, w czasach globalizacji, tematu prawa człowieka, traktowanego często jako 
zagadnienie prawne, a postrzegane jako „koncepcja interdyscyplinarna” przez Micha-
ela Freemana12. Prawa człowieka, które również stanowią przedmiot zainteresowania 
polityki międzynarodowej, stały się wartością deklarowaną i normatywnie chronioną 
przez państwa po II wojnie światowej – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
(1948) i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (1966). Odniesienie do Powszechnej 
Deklaracji znalazło się w konstytucjach państw zachodnich, ale także państw rozwi-
jających się. Przywiązuje się znaczną wagę do nauczania praw człowieka – Narody 
Zjednoczone proklamowały Dekadę Nauczania Praw Człowieka w latach 1994–200513.

Na łamach czasopisma „SM–IR” przedstawiono wizje praw człowieka w zglo-
balizowanym świecie, w różnorodności kultur, trudności w przestrzeganiu tych praw, 
a także polemiki, spory i trudności w teoretycznych ustaleniach konsensusu na forum 

12 M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007 – recenzja: A. Bieńczyk-Missala, „Stosunki Mię-
dzynarodowe–International Relations” 2007, nr 3–4 s. 279–282.

13 J. Symonides, Prawnomiędzynarodowy obowiązek państw nauczania praw człowieka, „Stosunki 
Międzynarodowe–International Relations” 2001, nr 3–4, s. 57–71.
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organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów 
Zjednoczonych14, co może ułatwić opracowanie standardów etyki globalnej.

* * *

Czasopismo „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” stanowi ważne 
medium komunikacji w świecie reprezentantów dyscypliny stosunki międzynarodowe. 
Nie wszędzie jest to samodzielna dyscyplina nauki. Na przykład we Francji stosunki 
międzynarodowe wykłada się na wydziałach prawa, historii, nauk politycznych, zgod-
nie z profi lem dydaktycznym tych wydziałów15 . 

Prezentując wyniki badań własnych, przebieg dyskusji konferencyjnych oraz 
recenzje ważnych publikacji naukowych, czasopismo „Stosunki Międzynarodowe–
–International Relations” spełnia podstawowe funkcje czasopisma naukowego, takie 
jak: selekcja jakościowa – podczas doboru materiałów naukowych korzysta z pracy 
recenzentów; archiwizacja – przechowuje wyniki badań, opinie uczonych, informa-
cje o kierunkach działalności naukowej; a także pełni funkcję przynoszenia uznania 
autorom – wpływa na jakość dorobku naukowego zarówno samego autora, jak też 
podnosi prestiż jego macierzystej jednostki naukowej16. Czasopismo to tworzy „plat-
formę wymiany myśli i poglądów między uczonymi, spełnia funkcje edukacyjne”17. 
Analiza cytowań czasopisma „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” na 
podstawie oprogramowania Publish or Perish pozwala przypuszczać, że inspiruje ono 
również kolejne badania w obszarach dotychczas zaniedbanych w stosunkach między-
narodowych. Analiza tematyczna artykułów tego czasopisma wskazuje na przewagę 
zainteresowania autorów zagadnieniami polityki zagranicznej Polski i innych państw, 
bezpieczeństwem międzynarodowym i geopolityką. Jeśli chodzi natomiast o popular-
ność tematyki czytanych artykułów, nie można na razie uogólnić wniosków, ponie-
waż zbadano statystykę wyświetleń artykułów w jednym roku. Na podstawie tej ana-
lizy statystyki wyświetlania artykułów czasopisma z różnych lat w roku 2013 można 
stwierdzić, że przeczytano wówczas najwięcej tekstów o tematyce stosunki międzyna-
rodowe (ogólne ujęcie), współpraca międzynarodowa i integracja europejska. 

Dzięki indeksowaniu w bazach danych oraz w Google Scholar, a także publikacji 
części artykułów i streszczeń w języku angielskim, analizowane czasopismo zyskuje 

14 Por.: M. Kołodziejczyk, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynaro-
dowe–International Relations” 2008, nr 3–4, s. 125–138; P. Grzebyk, Prawo do pokoju, „Stosunki Między-
narodowe–International Relations” 2013, nr 2 s. 67–84.

15 S. Sur, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012 – recenzja: S. Parzymies, „Stosunki Międzyna-
rodowe-International Relations” 2013, nr 1, s. 277-280.

16 R.T. Prinke, Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne, 
„Biblioteka” 2010, nr 14, s. 137-147.

17 P. Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, 
Poznań 2000, s. 33.
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zasięg międzynarodowy. Na pozytywną ocenę merytoryczną czasopisma „Stosunki 
Międzynarodowe–International Relations” wpływa fakt recenzowania publikowanych 
artykułów oraz wyniki analizy cytowań (wskaźniki na podstawie Google Scholar zbli-
żone do średniej czasopism z nauk humanistycznych). Również wskaźniki nakładu 
(500 egzemplarzy), łatwość dostępu do czasopisma dzięki jego wersji elektronicznej 
oraz zasięg międzynarodowy decydują o poziomie efektywności czasopisma.
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Andrzej Harasimowicz, Bezpieczeństwo Polski, 1918–2004. Granice, system mię-
dzynarodowy, siła własna, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2013, s. 425.

Bezpieczeństwo państwa należy do najważniejszych wartości, determinujących jego interesy. 
Choć jest to wartość, której poświęcono dotychczas wiele uwagi w rozmaitych badaniach, 
ciągle należy do pojęć trudno defi niowalnych. Recenzowana książka jest próbą przybliżenia 
czytelnikowi złożonych treści tego pojęcia, ze szczególnym odniesieniem do ewolucji bezpie-
czeństwa Polski w minionym stuleciu. Jest efektem przemyśleń historyka, który w zderzeniu 
z polityczną rzeczywistością, także poprzez doświadczenia zawodowe, dostrzega konieczność 
nowego spojrzenia na trzy najważniejsze czynniki bezpieczeństwa państwa, tj. położenie geo-
polityczne (granice), organizację i charakter stosunków między państwami (system między-
narodowy) oraz potencjał gospodarczy, wojskowy i polityczny (siła własna). Przez pryzmat 
zmienności i dynamiki tych czynników autor spogląda na okres 86 lat burzliwej historii Pol-
ski, starając się dowieść, że bezpieczeństwo państwa ani nie jest dane raz na zawsze, ani nie 
ma wymiaru absolutnego. Raz osiągnięte wartości, w tym niepodległość, wymagają ciągłych 
zabiegów na arenie międzynarodowej, aby utrwalić nie tylko formalno-prawny status państwa, 
ale także zadbać o jego recepcję w środowisku międzynarodowym, zbudować pozytywny wize-
runek i prestiż.

Książka ma klarowną strukturę, opartą na czterech rozdziałach, z których pierwszy ma 
charakter wprowadzenia teoretycznego, a trzy pozostałe są poświęcone kolejnym formacjom 
polityczno-ustrojowym Polski: II RP, PRL i III RP. Już w tytułach rozdziałów w lapidarnej 
formie autor stara się uchwycić istotę problematyki bezpieczeństwa, warunkowanego przez 
wymienione wcześniej czynniki. Zatem okres II RP (1918–1945) znamionuje „osamotnienie 
i klęska”, okres PRL (1945–1989) – „skrępowanie, bunt i nadzieja” oraz okres III RP (lata 
1989–2004) – „wielkość i małość”. Te metaforycznie i lapidarnie wyrażone oceny znajdują 
rozwinięcie w postaci skrupulatnie dobranych argumentów, zaś ich merytoryczna jakość czyni 
lekturę doprawdy frapującą. Dla większej klarowności analizy i porównań autor stosuje iden-
tyczną strukturę rozdziałów, dzięki czemu czytelnik szybko orientuje się, jak zmieniały się 
poszczególne komponenty w płaszczyźnie uwarunkowań bezpieczeństwa Polski.

Erudycyjny i zdyscyplinowany pod względem metodologicznym wykład na temat czynni-
ków bezpieczeństwa państwa ma charakter niekonwencjonalny. Łamie bowiem dotychczasowe 
schematy przedstawiania uwarunkowań bezpieczeństwa, wskazując, że najważniejszym wyróż-
nikiem podmiotowości międzynarodowej jest posiadanie i kontrola określonego terytorium. 
Integralność terytorialna i nienaruszalność granic są więc treścią żywotnych interesów każdego 
państwa. Autor książki deklaruje „krytyczny, zaangażowany patriotyzm” w ocenie procesów 
historycznych, co pozwala mu na wyrażanie w wielu miejscach recenzowanej książki jedno-
znacznych, nieraz zabarwionych emocjonalnie opinii. Staje się jednak bardziej „zaangażowany” 
niż „krytyczny”, kiedy powtarza tezy o „geopolitycznym fatum” z powodu położenia Polski mię-
dzy Niemcami a Rosją. Czytelnik nie dowie się na przykład z lektury, że zanim obie sąsiedzkie 
potęgi stały się źródłem zagrożeń egzystencjalnych, sama Rzeczpospolita była wielkim impe-
rium o charakterze ekspansywnym. Padła ofi arą „agresywnych, niejednokrotnie zbrodniczych 
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zapędów imperialnych” w dużej mierze z winy własnej, ze względu na postępującą degra-
dację i rozkład państwowości. Warto byłoby tu przywołać tezę o „bożym igrzysku”, którym 
stało się polskie państwo, na co zwrócił uwagę Norman Davies. W kategoriach współczesnych 
można to wyrazić poprzez „grę sił” geopolitycznych, której funkcją była i pozostaje Polska. 

Dramatyzm towarzyszący kształtowaniu się granic Polski w XX w. uzasadnia postawienie 
tego problemu w centrum rozważań. Autor uświadamia czytelnika, że uznanie rządu nie musi iść 
w parze z uznaniem granic, choć nie pokazuje, jak ten ostatni przypadek odnosi się do uznania 
państwa. Zwłaszcza casus z uznaniem PRL przez RFN może być w tym kontekście intrygujący. 
Rozważania na temat charakteru, przebiegu i funkcji granic byłyby jeszcze ciekawsze, gdyby 
autor opatrzył je mapami. Problem rewizjonizmu granicznego w Europie XX w., tzw. płoną-
cych granic, kontrolowanych i niekontrolowanych przepływów ludności miał charakter zapalny 
i konfl iktogenny. Natomiast ich wzajemne uznanie i stabilność układu granicznego mają poten-
cjał pokojowy, ułatwiający kooperację.

Autor uświadamia czytelnikowi znaczenie sąsiedztwa, rolę wzajemnego przenikania się 
pod względem kulturowym i etnicznym, roszczenia terytorialne, agresywność sąsiedzką, eks-
pansjonizm i zaborczość. Zagadnienie sąsiedztwa determinuje ciągle politykę pokoju, pojed-
nania i integracji. Ulega ono modyfi kacji ze względu na relatywizację dystansów geografi cz-
nych (sąsiedztwo „fi zyczne” i „strategiczne”), rosnącą transparentność granic i intensyfi kację 
procesów globalizacyjnych. Kategorycznie oceniając zachowania sąsiedzkie Niemców i Rosjan 
wobec Polski, pokazuje asymetrię w rozliczeniach „z demonami przeszłości”. Niemcy przepro-
wadziły bowiem rozrachunek z historią, a Rosjanie „nie mogli, nie chcieli, czy też nie umieli” 
tego dokonać. Autor nie dodaje, że wynikało to przede wszystkim z różnicy w statusie między 
pokonanym a zwycięzcą w II wojnie światowej. Rosja nie miała swojej Norymbergi, dlatego 
znalazła się wśród sędziów, a nie podsądnych. W tym tkwi zasadnicza różnica w osądzie i rela-
tywizacji winy. Nie bez znaczenia są także różnice w systemach politycznych Polski i Rosji 
oraz odmienności mentalne, w tym mitologizacje wrogości i przyjaźni, które mają wpływ na 
powstanie „luki bezpieczeństwa” w stosunkach Polski z Rosją. 

System międzynarodowy jest postrzegany w wymiarze instytucjonalnym, funkcjonalnym 
i teleologicznym. To „zorganizowana forma kontaktów i współpracy (między państwami), czyli 
konstrukcja polityczna służąca do osiągania wspólnych celów, rozwiązywania konfl iktów mię-
dzy uczestnikami i utrzymania pokoju” (s. 24). W takim ujęciu system międzynarodowy jest 
wyrazem konkretnego ładu międzynarodowego, który cechuje układ sił mocarstwowych i usta-
lonych reguł gry między nimi. Szczególną formą systemu międzynarodowego jest „społeczność 
międzynarodowa”, w której dochodzi do „uzgodnienia wspólnych wartości i akcji w ramach 
uzgodnionych form proceduralnych i dyplomatycznych” (s. 27). Przywoływane kategorie sys-
temu międzynarodowego czy też społeczności międzynarodowej mają bogate umocowanie teo-
retyczne w literaturze przedmiotu, ale autor traktuje je jako dość oczywiste i nadaje im raczej 
intuicyjne znaczenie. Podobnie jest zresztą z innymi kategoriami: pokoju, bezpieczeństwa, racji 
stanu, równowagi sił. W przypadku bezpieczeństwa państw na uwagę zasługuje wyraźne wska-
zanie na triadę uwarunkowań, w postaci: siły własnej, przyjaznego sąsiedztwa oraz stabilnego 
systemu międzynarodowego. Nie bez znaczenia pozostaje także wartość gwarancji sojuszni-
czych, co autor pokazuje na przykładach poszczególnych formacji ustrojowych, w których znaj-
dowała się Polska. 

W charakterystyce siły (potęgi) państwa autor interesująco kreśli rolę poszczególnych kom-
ponentów, w tym zwłaszcza potencjału wojskowego. Zwraca uwagę na obronne i odstraszające 
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funkcje siły. Pomija jednak jej przejawianie się w stosunkach międzynarodowych poprzez 
wpływ, kontrolę czy przymus. Czytelnik nie znajdzie też w książce żadnych odniesień do hie-
rarchiczności potęgi w stosunkach międzynarodowych oraz rządzących nimi zasad superordyna-
cji i subordynacji. Te prawidłowości pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska hegemonii, dominacji 
i równoważenia sił. Warto je uwzględniać w analizie położenia geopolitycznego Polski, która 
w każdym systemie międzynarodowym jest skazana raczej na subordynację.

 Polska korzysta z efektów głębokich przemian, jakie zaszły w jej bezpośrednim sąsiedz-
twie ze względu na instytucjonalne afi liacje z Zachodem (NATO i Unią Europejską). Uwol-
nienie się od sytuacji konfl iktowych z sąsiadami i otwarcie na procesy integracyjne uczyniły 
Polskę ważnym ogniwem stabilizującym w Europie. Pisząc książkę, autor nie był w stanie ze 
względów czasowych odnieść się do zagrożeń płynących ze strony Rosji, uwikłanej w kon-
fl ikt ukraiński. W świetle tych doświadczeń widać wyraźnie, że Polska musi wykorzystywać 
instytucje świata zachodniego do kontrowania groźnych rosyjskich inicjatyw geopolitycznych. 
Ta rola czyni z niej wszak państwo frontowe. Staje się funkcją zaangażowania na obszarze 
Europy Środkowej i Wschodniej sił sojuszniczych, zwłaszcza NATO i Stanów Zjednoczonych. 
Mogą z tego wynikać różne – także negatywne – konsekwencje dla Polski, z czego warto sobie
zdawać sprawę.

Stanisław BIELEŃ
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Erhard Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku, Ofi cyna Wydaw-
nicza AFM, Kraków 2013, s. 266.

Autor recenzowanej pracy od wielu lat należy do najwybitniejszych polskich badaczy polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa RFN. Omawiana monografi a jest dziełem bardzo wartościowym 
i potrzebnym, m.in. ze względu na znaczenie, jakie dla Europy i świata mają i będą mieć impli-
kacje kryzysu w strefi e euro, najbardziej ambitnego przedsięwzięcia integracyjnego w Europie 
i w świecie. Głównym celem badawczym recenzowanej pracy jest odpowiedź na zasadnicze 
pytanie – dotyczące roli Niemiec w rozwiązywaniu kryzysu strefy euro w kontekście ich inte-
resów gospodarczych oraz ambicji politycznych. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim 
ocena stanowiska rządu chadecko-liberalnego (CDU/SCU/FDP) na czele z kanclerz Angelą 
Merkel wobec tego kryzysu (s. 11).

Struktura pracy ma układ chronologiczno-problemowy, składający się (poza wprowadze-
niem oraz wnioskami końcowymi) z trzech zasadniczych rozdziałów oraz z aneksu z licz-
nymi załącznikami oraz cytowanej bibliografi i. Cezura monografi i obejmuje okres sprawowa-
nia władzy przez koalicję chadecko-liberalną podczas całej kadencji Bundestagu – od wrze-
śnia 2009 r. do września 2013 r., z istotnymi odniesieniami do układu koalicyjnego CDU/CSU 
i SPD z 27 listopada 2013 r., jako cezury końcowej monografi i. Praca została oparta na bardzo 
rozległej bazie źródłowej oraz na niezwykle bogatej literaturze przedmiotu, przede wszystkim 
niemieckojęzycznej.

Wprowadzenie do głównych wątków rozważań stanowi rozdział pierwszy – „Założenia 
i ramy instytucjonalne polityki zagranicznej Niemiec w kontekście polityki europejskiej i poszu-
kiwania nowej roli w Unii Europejskiej”. Polityka integracji europejskiej – określana powszech-
nie po zjednoczeniu Niemiec jako polityka europejska RFN (Europapolitik) – stanowi prioryte-
towy kierunek polityki zagranicznej Niemiec. Decydującą rolę w przygotowaniu jej koncepcji 
oraz realizacji odgrywa każdorazowo rząd federalny jako centrum decyzyjne w polityce zagra-
nicznej i wewnętrznej w kontekście całokształtu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
(s. 19). W rozdziale tym wyeksponowane zostały takie zagadnienia, jak: geneza, ogólne uwarun-
kowania polityczno-gospodarcze, założenia i ramy instytucjonalne polityki zagranicznej rządu 
chadecko-liberalnego w kontekście koordynacji integracji europejskiej, a także została zaryso-
wana istota kontrowersji występujących w niemieckich elitach politycznych i intelektualnych 
związanych z poszukiwaniem nowej roli międzynarodowej Niemiec po 2009 r. Autor akcentuje, 
że mimo wiodącej roli Niemiec w rozwiązywaniu kryzysu strefy euro, oczekiwania wewnętrzne 
i zewnętrzne pod adresem możliwości przejęcia przez Niemcy większej odpowiedzialności mię-
dzynarodowej były jednak przesadne (s. 55). Trafnie zauważa, że „Niemcy w okresie kryzysu 
strefy euro nie są zainteresowane, aby w UE metoda «wspólnotowa» dominowała nad «między-
rządową»”. Natomiast sprawa zreformowania strefy euro ma dla nich pierwszeństwo w stosunku 
do całej UE. Dlatego też można założyć, że w najbliższym okresie kontrowersje wokół domina-
cji Niemiec zostaną zastąpione ostrymi dyskusjami na temat przyszłego kształtu strefy euro oraz 
przyszłego kształtu całej UE (s. 60). Podzielam stanowisko, że wbrew deklaracjom niektórych 
polityków niemieckich, w polityce integracyjnej Niemiec realizowanej w okresie kryzysu strefy 
euro, została wzmocniona tendencja suwerenistyczna wyrastająca z priorytetowego traktowania 
niemieckich interesów narodowych kosztem zasady wspólnotowej internacjonalizacji. 

Ze względu na tytuł i główny cel badawczy monografi i, najważniejszym i najbardziej inte-
resującym jej rozdziałem jest rozdział drugi zatytułowany „Stanowisko Niemiec wobec kryzysu 
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strefy euro oraz kształtu Unii Europejskiej”. Autor zaznacza, że w Niemczech, podobnie jak 
w innych krajach, nie ma zgodności poglądów na temat istoty oraz głównych przyczyn kryzysu 
strefy euro. Wśród ekonomistów niemieckich dominuje pogląd, że najistotniejszą przesłanką 
powstania kryzysu zadłużenia państw strefy euro był wywołany w Stanach Zjednoczonych 
w 2008 r. światowy kryzys fi nansowo-gospodarczy. Jednak część ekonomistów i prawników 
niemieckich przywiązywała większą wagę do błędnej konstrukcji Unii Gospodarczo-Walutowej 
(UGW) oraz samej waluty euro (np. naruszanie kryteriów konwergencji w strefi e euro) jako 
zasadniczej przyczyny kryzysu zadłużenia strefy euro po 2009 r. (s. 62). 

Rdzeniem rozdziału drugiego omawianej pracy jest ukazanie specyfi ki kolejnych faz (eta-
pów) polityki rządu CDU/CSU/FDP, konkretnych działań podejmowanych przez rząd kanclerz 
A. Merkel na rzecz przezwyciężenia kryzysu strefy euro w latach 2010–2013. Profesor Erhard 
Cziomer wyodrębnił w strategii i taktyce oraz działaniach rządu kanclerz A. Merkel w latach 
2010–2013, związanych z dążeniem do przezwyciężenia kryzysu strefy euro, następujące fazy:

– faza pierwsza, wypracowania strategii oraz instrumentów polityki antykryzysowej rządu 
CDU/CSU/FDP od wiosny 2010 r. do lata 2011 r., w której pierwszoplanowe znaczenie 
miała sprawa określenia warunków udzielenia doraźnej pomocy fi nansowej Grecji oraz 
poszukiwanie właściwych instrumentów i mechanizmów stabilizacji fi nansowej dla kra-
jów strefy euro;

– faza druga, od połowy 2011 r. do połowy 2012 r., charakteryzująca się działaniami zmie-
rzającymi do wypracowania założeń paktu fi skalnego oraz poszukiwania bardziej sku-
tecznych metod przezwyciężenia utrzymującego się kryzysu i przywrócenia stabilności 
całej strefy euro;

– trzecia faza, od połowy 2012 r. do lata 2013 r., w której podjęto dalsze próby zmierza-
jące do stopniowego wdrażania reformy i stabilizacji strefy euro przy równoczesnym 
dążeniu do utrzymania współdziałania spójności całej UE-27 państw członkowskich
(s. 70 i nast.). 

Autor, omawiając szczegółowo specyfi kę ww. etapów polityki rządu CDU/CSU/FDP wobec 
kryzysu zadłużenia i funkcjonowania strefy euro, zwraca uwagę m.in. na następujące kwestie: 

– kanclerz A. Merkel, zajmując wyczekującą postawę wobec pomocy fi nansowej UE dla 
Grecji ze względu na brak akceptacji dla takiej pomocy wśród większości społeczeństwa 
niemieckiego oraz niekorzystnych trendów wyborczych dla CDU w wyborach krajowych 
w Północnej Nadrenii-Westfalii (9 maja 2010 r.), przyczyniła się do poważnego pogłę-
bienia kryzysu w Grecji (s. 74);

– podpisany 2 marca 2012 r. w Brukseli przez przywódców 25 państw UE Traktat o sta-
bilizacji, koordynacji i zarządzaniu unią gospodarczą i walutową, określany często jako 
pakt fi skalny, został oparty w większości na założeniach i propozycjach forsowanych 
przez Niemcy od jesieni 2011 r. (s. 82);

– wbrew oczekiwaniom rządu RFN, wejście w życie paktu fi skalnego z dniem 1 stycznia 
2013 r. nie przyczyniło się do przezwyciężenia kryzysu zadłużenia ani też nie doprowa-
dziło w kolejnych miesiącach po ratyfi kacji do stabilności w strefi e euro;

– kanclerz A. Merkel zdecydowanie odrzucała propozycję natychmiastowego wprowa-
dzenia eurobonów, które w Niemczech są traktowane jako niebezpieczny instrument 
„uwspólnotowienia długów” w strefi e euro (s. 85); 

– zasadniczym elementem działania Niemiec na rzecz stabilizacji strefy euro był ich 
wkład fi nansowy w pakiety ratunkowe dla zadłużonych krajów (na okres trzech lat) dla 
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Grecji, Irlandii, Portugalii, banków hiszpańskich oraz Cypru. Ogólny wkład fi nansowy 
RFN w poszczególne pakiety ratunkowe i formy pomocy wynosił ponad 392 mld euro 
(s. 87–88);

– Niemcy doraźnie poważnie korzystają na kryzysie krajów GIPS, zwłaszcza w Gre-
cji, Portugalii i Hiszpanii (m.in. za same odsetki z tytułu kredytów dla krajów zadłu-
żonych Niemcy uzyskały w 2012 r. kilkaset milionów euro; w tym samym roku na 
wartości zyskały zarówno niemieckie papiery dłużne, jak też doszło do znacznych 
transferów pieniężnych do banków niemieckich z Południa Europy, w wysokości
około 60 mld euro) (s. 89).

Autor akcentuje, że polityka rządu CDU/CSU/FDP wobec kryzysu strefy euro w latach 
2010–2013 wywoływała w Niemczech ogromne zainteresowanie. Przedstawił najbardziej istotne 
wątki tej debaty, prowadzonej przez przedstawicieli poszczególnych partii na forum Bundestagu, 
jak też w mediach, zarówno elektronicznych oraz na łamach prasy, a także w licznych publi-
kacjach specjalistycznych i popularnonaukowych. W ostatnim podrozdziale rozdziału drugiego 
szeroko została omówiona współpraca niemiecko-francuska, zarówno w zakresie ratowania 
strefy euro przed rozpadem, jak też w dążeniu obu państw do określenia przyszłego kształtu 
całej UE. Ukazany został zakres zbieżności i rozbieżności stanowiska Francji i Niemiec wobec 
stabilizacji strefy euro, zarówno w okresie, kiedy partnerem kanclerz Merkel w tym zakresie 
był prezydent Nicolas Sarkozy, jak i prezydent François Hollande. Należy zaznaczyć, że w bar-
dzo istotnym sporze występującym wśród państw członkowskich strefy euro co do sposobów 
przezwyciężenia kryzysu fi nansowego, Niemcy przewodziły grupie państw popierających nie-
miecką politykę oszczędności (Północ – blok germański). Natomiast Francja, szczególnie od 
chwili objęcia urzędu prezydenta przez F. Hollande’a, była liderem państw opowiadających się 
za realizacją przedsięwzięć, mających na celu przede wszystkim pobudzenie wzrostu gospodar-
czego (Południe – blok romański).

Najważniejszym wątkiem rozważań zamieszczonych w rozdziale trzecim „Priorytety poli-
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec w dobie globalizacji i kryzysu UE” jest przed-
stawienie najważniejszych celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RFN w ONZ, G-8 
i G-20, we współpracy transatlantyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z USA, oraz 
na wybranych obszarach pozaeuropejskich, z pierwszoplanową rolą krajów BRICS. W tej czę-
ści rozważań autor m.in. przytacza opinie francuskich i niemieckich badaczy w sprawach bez-
pieczeństwa europejskiego, którzy podkreślają, że w toku silnego zaangażowania rządu CDU/
CSU/FDP w ratowanie i stabilizowanie strefy euro w latach 2010–2012, Niemcy wykazywały 
coraz mniejsze zainteresowanie powodzeniem reformy oraz podniesieniem rangi WPZBiO UE. 
W tym samym czasie rząd niemiecki zaczął przywiązywać większe znaczenie do bezpieczeń-
stwa w ramach relacji transatlantyckich oraz współpracy z USA (s. 142). 

W kontekście wzrostu roli Niemiec w UE istotny dylemat polityki niemieckiej i integra-
cyjnej Polski, jak i polityki innych państw, zawierał się w odpowiedzi na następujące pytania: 
aprobować i wspierać wzrost roli Niemiec w UE, czy obawiać się tego wzrostu i podejmować 
działania zmierzające do osłabienia tej roli? Popierać niemieckie propozycje rozwiązania kry-
zysu w strefi e euro, czy też opowiadać się za innymi rozwiązaniami? W kluczowej sprawie, 
obrony strefy euro, stanowisko Polski i Niemiec charakteryzowało się dużym stopniem zbież-
ności. Rozpad strefy euro rządy Polski i Niemiec oceniały jako największe zagrożenie dla bez-
pieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Nie było już takiej zgodności w kwestii oceny 
przyczyn kryzysu fi nansowego w strefi e euro, jak i działań oraz środków, które należy podjąć 
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i zastosować, by ten kryzys przezwyciężyć. Tym zagadnieniom jest poświęcony ostatni podroz-
dział rozdziału trzeciego omawianej pracy.

Jeden z najważniejszych wniosków końcowych monografi i zawiera się w stwierdzeniu, że 
utworzony 17 grudnia 2013 r. rząd wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD będzie realizował dotych-
czasową strategię i taktykę ratowania strefy euro z niezbędnymi modyfi kacjami. W ocenie 
Erharda Cziomera „Niemcy będą zmierzały zarówno do utrzymania strefy euro, jak i całej UE, 
nie wyłączając generalnie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii. Najważniejszymi zadaniami 
krótkofalowymi będą wypracowanie oraz wdrożenie ostatecznego kształtu unii bankowej do 
2018 r. pod nadzorem EBC oraz podatku od transakcji fi nansowych, które aktualnie popiera 
wystarczająca liczba 11 państw członkowskich Eurogrupy” (s. 209). Zdaniem autora, sprawa 
dalszej stabilności i rozwiązania kryzysu strefy euro oraz reformy całej UE pozostanie nadal 
pierwszoplanowym zadaniem rządu Niemiec (s. 214).

Omawiana praca autorstwa Erharda Cziomera jest pierwszą w literaturze polskiej, która 
została poświęcona ukazaniu roli Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 r. Niemcy jako naj-
silniejsze gospodarczo i politycznie państwo Europy wywierają największy wpływ na kształt 
UE. Kolejne reformy strefy euro, realizowane zazwyczaj według scenariusza niemieckiego, 
wzmacniały rolę Niemiec w eurolandzie. Największych zalet omawianej pracy upatruję w tym, 
że jej lektura pozwala na gruntowne zapoznanie się zarówno ze stanowiskiem rządu RFN, jak 
i elit politycznych i intelektualnych tego kraju, głównego „rozgrywającego” w UE, w sprawie 
przyczyn kryzysu w strefi e euro, motywów obrony eurolandu przez rząd RFN, proponowanych 
przez Niemcy środków rozwiązania tego kryzysu, kolejnych etapów działań podejmowanych 
przez rząd niemiecki, mających na celu opanowanie kryzysu oraz w kwestii oceny skuteczno-
ści rozwiązań, podejmowanych przez rząd kanclerz A. Merkel. Praca jest napisana z właściwą 
autorowi erudycją. Jest dziełem oryginalnym i bardzo wartościowym, którego lektura skłania do 
pogłębionej refl eksji zarówno nad rolą Niemiec w kryzysie strefy euro, jak i nad implikacjami 
kryzysu strefy euro dla dalszego procesu integracji europejskiej. Warto mieć bowiem na uwadze, 
że kryzys strefy euro m.in. wzmocnił zróżnicowany poziom integracji w UE, znacznie osłabił 
WPZiB, wzmocnił defi cyt demokracji w UE, wpłynął na dalsze „odchudzenie” europejskiego 
państwa socjalnego oraz znacznie zmniejszył atrakcyjność europejskiego wzoru integracji.

Monografi a autorstwa Erharda Cziomera spotka się zapewne z dużym zainteresowaniem 
nie tylko w środowisku polskich niemcoznawców, ale także badaczy procesów integracji euro-
pejskiej. Powinna też wzbudzić zainteresowanie dziennikarzy i polityków zajmujących się 
polityką zagraniczną Niemiec oraz poszczególnymi aspektami procesu integracji europejskiej 
w ramach UE. Powinna stać się również obowiązkową lekturą dla studentów niemcoznawstwa, 
europeistyki i stosunków międzynarodowych.

Mieczysław STOLARCZYK
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Erik J. Zürcher, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 416.

Niewiele jest na świecie miejsc, o których w ostatnim czasie pisze się równie dużo jak o Turcji. 
Na wzrost zainteresowania tym krajem składa się wiele przyczyn: pozycja geopolityczna – na 
styku świata zachodniego i świata muzułmańskiego; nieprzerwane starania Turcji o przyjęcie 
do Unii Europejskiej, w połączeniu z pytaniem, czy i kiedy uda jej się osiągnąć cel; zmiany, 
w wielu dziedzinach gruntowne, jakie przeprowadzono w Turcji w ostatniej dekadzie; zanie-
pokojenie umacnianiem się religii muzułmańskiej; aspirowanie Turcji do roli wzoru i punktu 
odniesienia dla tych państw muzułmańskich, które mają za sobą rewolucje „arabskiej wiosny”; 
wreszcie oczywiste pytania o przyszłość Turcji i jej związków ze światem zachodnim.

Książka Zürchera nie jest jednak jedną z wielu publikacji, powstałych wokół bieżących 
wydarzeń bądź podyktowanych potrzebą chwili. Polski przekład ukazał się bowiem w dwadzie-
ścia lat po pierwszym anglojęzycznym wydaniu książki, która ukazała się w 1993 r. nakładem 
wydawnictwa I.B. Tauris. Od tego czasu była ona wznawiana dwukrotnie, w 1997 i 2004 r. 
i za każdym razem uzupełniana o aktualne wydarzenia i wyniki najnowszych badań. Polski 
wydawca, a szkoda, nie poszedł tym śladem i nie pokusił się o odnotowanie – choćby w notach 
biografi cznych – zmian, które miały miejsce od czasu ostatniego aktualizowanego wydania 
z 2004 r. W efekcie czytelnik, który nie śledzi na bieżąco rozwoju wydarzeń w Turcji, może 
np. pozostać w mylnym przeświadczeniu, że zmarły w 2006 r. Bülent Ecevit, wielokrotny pre-
mier i jedna z najbardziej znaczących postaci Turcji ostatnich kilkudziesięciu lat, nadal cieszy 
się życiem. W notce bowiem brakuje informacji o jego śmierci.

W wydaniu polskim zmieniono nieco oryginalny tytuł książki: Turkey. A Modern History 
– jak się wydaje, słusznie. Polski tytuł: Turcja. Od sułtanatu do współczesności, nawet jeśli nie 
jest bardziej precyzyjny (współczesna historia Turcji to przecież, w szerokim ujęciu, właśnie 
historia rozciągająca się od schyłkowego okresu epoki sułtanatu po wydarzenia całkowicie 
współczesne), to z pewnością zyskuje na wyrazistości. Autor zwraca zresztą uwagę na koniecz-
ność sięgnięcia w dalszą przeszłość, podkreślając we wprowadzeniu, że „Turcji nie da się zro-
zumieć bez odniesień do jej osmańskiej przeszłości”.

Erik-Jan Zürcher jest turkologiem, od 1997 r. profesorem uniwersytetu w Lejdzie w Holan-
dii. W międzyczasie, w latach 2008–2012, piastował również stanowisko dyrektora International 
Institute of Social History w Amsterdamie. Dwie dziedziny jego zainteresowań: badania nad 
problematyką turecką i badania przemian społecznych są bowiem, co sam mocno podkreśla, 
nierozerwalnie ze sobą związane. Jak wyjaśnia profesor Zürcher w blogu, który prowadzi na 
stronie internetowej uniwersytetu, uważa on siebie za „historyka, który sięga do teorii nauk spo-
łecznych”. „Klucz do zrozumienia, jak powstała nowoczesna Turcja – pisze – leży w połączeniu 
oddziaływania takich kwestii, jak przymusowe migracje, dziedzictwo imperialne i kształtowanie 
się narodu”. Analizowanie przemian zachodzących, dawniej i dziś, w Turcji wyłącznie przez 
pryzmat wydarzeń stricte politycznych, jest, według niego, niewystarczające.

Punkt wyjścia do rozważań o współczesnej historii Turcji stanowi w książce okres rzą-
dów sułtana Selima III, władającego imperium na przełomie XVIII i XIX w. (1789–1807). 
W pracach traktujących o powstawaniu nowoczesnej Turcji to ujęcie typowe, by nie powie-
dzieć oczywiste, Selim III bowiem był pierwszym władcą, który próbował zmierzyć się z zada-
niem zmodernizowania Turcji na wzór europejski. W dalszej części jednak Erik J. Zürcher cał-
kowicie odchodzi od powszechnie stosowanego ujęcia, w którym periodyzacja opiera się na 
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kilku okresach i wydarzeniach istotnie największego kalibru, a przy tym tak bardzo odmien-
nych, że jako podstawa periodyzacji wydaje się wręcz oczywiste. Kamienie milowe w tym 
standardowym ujęciu stanowią: uchwalenie pierwszej tureckiej konstytucji (1876), zamy-
kające okres tanzimatu, czyli intensywnych przeobrażeń podejmowanych przez kilku kolej-
nych sułtanów-reformatorów, proklamowanie republiki (1923), poprzedzone ponad 20-let-
nią działalnością młodoturków, wreszcie rok 1945, rozpoczynający czas pluralizmu w turec-
kim życiu politycznym, z „podrozdziałami”, z których każdy jest zamknięty przez wojskowy
zamach stanu (1960, 1971, 1980). 

Tymczasem Zürcher prezentuje periodyzację odmienną, odchodząc przede wszystkim od 
obowiązującego podstawowego podziału na czasy imperium osmańskiego i czas republiki. Kry-
terium podstawowym staje się modernizacja i zachodzące przemiany. Książka ma trzy roz-
działy. „Wpływy zachodnie i pierwsze próby modernizacji” – to tytuł rozdziału pierwszego, 
obejmującego okres od drugiej połowy XVIII w. do początku XX w. Tytuł rozdziału drugiego 
brzmi bardziej intrygująco: „Epoka młodoturków w dziejach Turcji (1908–1950)” – intrygująco, 
ponieważ okresu po powstaniu republiki nie traktuje się już jako epoki młodoturków, nawet 
jeśli tam są jego korzenie. Rozdział drugi obejmuje więc piętnaście lat sułtanatu i dwadzieścia 
siedem lat republiki. Rozdział trzeci to „Trudna demokracja” – konstatacja aż nadto oczywista.

Sam autor wyjaśnia to tak: „Przyjęty podział odzwierciedla to, co uznaję za podstawową 
periodyzację współczesnej historii Turcji. W pierwszej części, opisującej pierwszą fazę wyła-
niania się nowoczesnej Turcji w XIX w., za dominującą tendencję rozwojową uznałem rosnące 
wpływy Europy w imperium osmańskim oraz reakcje na nie osmańskiego państwa i społeczeń-
stwa. [...] W drugiej części dominują podejmowane przez „Młodych Turków” – warstwę nowo-
cześnie wykształconych biurokratów i ofi cerów, którzy zaczęli przejawiać aktywność w latach 
dziewięćdziesiątych XIX w. i zorganizowali rewolucję konstytucyjną 1908 r. – próby moderni-
zowania oraz wzmacniania państwa i społeczeństwa na podstawie zbioru idei pozytywistycz-
nych, a także – w coraz większym zakresie – idei nacjonalistycznych. Druga część książki 
obejmuje okres od 1908 do 1950 r., co odzwierciedla moje przekonanie, że mimo rozpadu 
imperium w 1918 r. i ustanowienia Republiki Tureckiej w 1923 r., w wymiarze politycznym, 
ideologicznym i ekonomicznym mamy do czynienia z dużym stopniem ciągłości”. Przejawia 
się on, według autora, w powtarzalności cyklów politycznych: faza liberalizmu w początkowym 
okresie rządów młodoturków (1908–1913) ustąpiła miejsca fazie autorytaryzmu (1913–1918), 
i to samo powtórzyło się, gdy do władzy doszli kemaliści: po okresie pluralizmu (1919–1925) 
nastąpił czas rządów autorytarnych (1925–1950).

Ale – i na to autor szczególnie zwraca uwagę – w obu wypadkach właśnie faza autory-
taryzmu była tym okresem, gdy podejmowano próby przeprowadzenia reform i modernizacji 
kraju (teza z pewnością miła tym, którzy widzą pożytki z istnienia rządów silnej ręki, działa-
jących jednak dla dobra społeczności, a nie własnego). Co ciekawe, trafność obserwacji autora 
potwierdzałby rozwój sytuacji w latach 80. XX w., po trzecim przewrocie wojskowym, gdy, jak 
pisze, „siły zbrojne wykorzystały władzę do [...] wprowadzenia nowej polityki gospodarczej, 
ukierunkowanej na wzrost napędzany eksportem, wewnętrzny wolny rynek, cięcia wynagrodzeń 
i dotacje”. Przypomnijmy, że wtedy właśnie, w trudnych politycznie latach 80. minionego stu-
lecia zaczął się proces odchodzenia od gospodarki etatystycznej.

Periodyzacja przyjęta przez Zürchera jest ciekawa, oryginalna i przekonująco uzasadniona. 
Z pewnością warto przyjrzeć się rozwojowi Turcji, przyjmując jego punkt widzenia. Wadą 
takiego podziału jest ewidentna nieprzejrzystość. Trudno uznać, że koniec rządów sułtanów 
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i powstanie republiki nie stanowią fundamentalnej cezury w dziejach Turcji, lecz jedynie ważny 
wprawdzie, ale tylko „przystanek” między tym, co było przedtem i co było potem.

To jednak tylko pytanie, nie istotne zastrzeżenie. Powstała bowiem książka zwarta, a zara-
zem szczegółowa i wyczerpująca – jak przystało na podręcznik akademicki, za jaki sam autor 
uważa swoje dzieło. Ważny element tak pomyślanej, w jakiejś mierze dydaktycznej całości sta-
nowi też bibliografi a, skonstruowana odmiennie od powszechnie stosowanej formy, jaką jest 
suche wyliczenie przeanalizowanych dokumentów, książek i artykułów. U Erika J. Zürchera 
każda niemal publikacja, z jakiej korzystał, zasługuje na parę słów omówienia i lapidarną ocenę 
walorów, pod kątem przydatności do celów badawczych, czy też na ewentualne wytknięcie nie-
dociągnięć. Dla zainteresowanych Turcją bibliografi a opracowana w taki sposób jest jak uży-
teczny przewodnik po problematyce tureckiej, pełen wskazówek, w jakim kierunku należy się 
udać. Użyteczne są także notki biografi czne i krótki słowniczek podstawowej terminologii turec-
kiej. Na plus należy zapisać autorowi sposób podawania nazwisk, które wprowadzono przecież 
w Turcji dopiero w 1934 r. Przy imionach i zwyczajowych tytułach osób działających wcześniej 
są podawane w nawiasie przybrane później nazwiska, co znakomicie podnosi czytelność tekstu.

Książka jest doskonale, wartko i przejrzyście napisana, a do tego znakomicie przełożona, 
co jest nie bez znaczenia dla przyjemności z lektury. Choć trzeba zaznaczyć, że parę kwestii 
budzi wątpliwości (czy nie lepiej używać słowa „urzędnicy” niż „biurokraci”, wobec negatyw-
nych konotacji biurokracji? czy trafne jest nazywanie członków Komitetu Jedności i Postępu 
„unionistami” – tak określa się zwolenników unii, na przykład brytyjskiej? czy Komitet Repre-
zentacyjny nie powinien być raczej Przedstawicielskim?). 

Nie brakuje też minusów natury redakcyjnej. Błędem fundamentalnym jest używanie pol-
skich skrótów nazw tureckich partii, wbrew powszechnie praktykowanemu – w publikacjach 
polskich i zagranicznych – posługiwaniu się skrótami od nazw w języku tureckim. Nie ma to 
racjonalnego uzasadnienia i w dodatku ogromnie utrudnia lekturę, bo polskie skróty są nieczy-
telne. CHP, Çumhuriyet Halk Partisi, czyli Republikańska Partia Ludowa, ugrupowanie zało-
żone przez Mustafę Kemala Atatürka i przez lata dominujące na scenie politycznej, na kartach 
książki przekształca się w RPL – co nic nikomu nie mówi. Rządząca obecnie Partia Spra-
wiedliwości i Rozwoju, znana jako AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), występuje jako PSiR! 
Zupełnie nieplanowane skojarzenia budzi skrót PO. To Partia Ojczyźniana, Anavatan Partisi, 
rządząca w latach 80. i 90. XX w. jako, oczywiście, AP. Oszczędzono jedynie kurdyjską PKK 
(Partiya Karkeren Kurdistan – Partia Pracujących Kurdystanu); czy dlatego, że nie jest ona 
partią w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz organizacją, dla jednych wyzwoleńczą, dla innych 
terrorystyczną?

Wśród niedostatków odnotujmy też nie do końca precyzyjne notki biografi czne. Na przy-
kład Nihat Erim, premier z burzliwego początku lat 70. XX w., zasłużył na notkę wyczerpującą 
wprawdzie, ale bez ważnej informacji, że w lipcu 1980 r. zginął z rąk lewackich zamachowców. 
Erim był najbardziej prominentną ofi arą bezprecedensowej fali terroru z owego okresu, a jego 
śmierć mogła podziałać jak ostatnia kropla, która przelała czarę i skłoniła armię do przejęcia 
władzy kilka tygodni później.

Zdarzają się także rażące błędy w pisowni nazwisk (kurdyjski przywódca Dżalal Talabani 
jest tu Jalalem Talabanim), a na mapach (szkoda, że zaledwie trzech, przydałoby się więcej) 
panuje zauważalny bałagan w nazewnictwie: najpierw nazwy tureckie, a potem europejskie 
(Trabzon-Trapezunt, Antakya-Antiochia), ale także odwrotnie (Aleksandretta-Iskenderun, San 
Stefano-Yeşilöy). Gwoli precyzji i przejrzystości należałoby to ujednolicić i uporządkować.
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Ale nie są to wady, które mogłyby przyćmić walory książki Zürchera. To prawdziwe kom-
pendium podstawowej wiedzy o Turcji ostatnich dwustu kilkudziesięciu lat. Książka dostarcza 
jej w formie zarazem skondensowanej i szerokiej. Omawia wojny i konfl ikty, od wojny krym-
skiej po konfl ikt cypryjski, przedstawia przywódców (sułtanów, wielkich wezyrów, dowódców 
wojskowych, nie tylko Atatürka zresztą), analizuje miejsce Turcji w sojuszach i w świecie. 
Ale głębi przydaje książce zwłaszcza deklarowane przez autora zainteresowanie historią spo-
łeczną. Zmiany ludnościowe i aspekty ekonomiczne, współistnienie wspólnot religijnych, ale 
także konfl ikty między społecznościami, cenione wartości (sprawiedliwość jako przejaw sta-
bilności i harmonii! może dlatego współczesne partie tureckie tak chętnie sięgają po to słowo 
w nazwie?), awans społeczny mieszkańców prowincji, spory ideologiczne dotyczące kształtu 
państwa, toczące się nie bez odniesienia do idei przychodzących z Europy – to wszystko ogrom-
nie wzbogaca wiedzę o Turcji, poza standardową wiedzę o toczonych z nią przez Polskę woj-
nach. Dla osób zainteresowanych Turcją, jej historią i perspektywami to lektura obowiązkowa.

Teresa STYLIŃSKA
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